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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручипца 
Универзитет у Нпвпм Саду,  
Teхнплпщки факултет Нпви Сад,  
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад 
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs   
 
 
1.2. Сврха набавке: Нарушилац спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти дпбара ради 
закљушеоа Угпвпра п јавнпј набавци. 
 
 
1.3. Предмет јавне набавке: набавка дпбра – Набавка ппслпвнп-инфпрмаципнпг система за пптребе 
рада студентске службе Технплпшкпг факултета Нпви Сад. 
  
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: Прпграмски пакети и инфпрмаципни системи - 48000000. 
 
 
1.4. ЈНМВ партије акп је предмет јавне набавке пбликпван пп партијама: Предметна јавна набавка није 
пбликпвана пп партијама. 

 
 

1.5. Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пбрашунатпг ппреза на дпдату вреднпст, изнпси 
1.476.000,00 динара. 

 
 

1.6. Кпнтакт 
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,  
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад;  
Служба за ппщте и правне ппслпве,  
Е-mail: javne.nabavke.tf@uns.ac.rs    

http://www.tf.uns.ac.rs/
mailto:javne.nabavke.tf@uns.ac.rs
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2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБРА 

- НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ 
ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД  -  

 редни брпј ЈНМВ 56/19  
 
2.1. Врста, спецификација и ппис дпбра кпје је предмет јавне набавке:  
 
Врста предмета: дпбрп – Ппслпвнп-инфпрмаципни систем за пптребе рада студентске службе 
Технплпщкпг факултета Нпви Сад.  
 
Спецификација система:  
 

 
МПДУЛИ 

 
 

1. Мпдул за пснпвне и ппстдиплпмске студије студије 
Мпдул за пснпвне и ппстдиплпмске студије је пснпвни пакет за администрираое ппдатака везаних 

за студенте, наставнике, студијске прпграме и уппщте наставни прпцес, прпцес прганизације испита, кап и 

пстале маое прпцесе кпји се јављају у раду једне виспкпщкплске устанпве. Мпдул ппкрива све 

функципналнпсти неппхпдне за нпрмалан рад Студентскпг пдсека. 
 

2. Мпдул за студенте 
Мпдул за студенте пбједиоује све функципналнпсти неппхпдне за приступ инфпрмаципнпм 

систему факултета пд стра не студената. Главна намена апликације је пребациваое у интернет пкружеое 

свих администратвиних ппслпва кпје студент инаше пбавља прекп щалтера. 

 
3. Мпдул за наставнике 
Мпдул за наставнике пбједиоује све функципналнпсти неппхпдне за приступ инфпрмаципнпм 

систему факултета пд стране заппслених. Главна намена апликације је пребациваое у интернет пкружеое 

свих административних ппслпва кпје заппслени инаше пбављају у Студентскпм пдсеку. 

 

 
 

ППШТИ ЗАХТЕВИ 

 

Инфпрмаципни систем кпји је предмет набавке треба да задпвпљава и пбезбеђује следеће: 
• пгранишеоа у приступу ппдацима на пснпву пвлащћеоа и функција кприсника, 
• рад великпг брпја кприсника истпвременп, 
• мпгућнпст истпвременпг рада вище кприсника на истим ппслпвима, 
• јединствена база ппдатака, 
• виспк степен аутпматизације, 
• мпгућнпст щтампаоа свих пптребних пбразаца, пптврда и пријава, 
• кпнтрпла унетих ппдатака, шиме се умаоује верпватнпћа грещке, 
• верпватнпћа птказа система је сведена на минимум, 
• дпступнпст система 24 шаса дневнп, 7 дана у недељи  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА 

 

 

Мпдул за пснпвне  Мпдул за  Мпдул за 

и ппстдиплпмске  студенте  наставнике 

студије     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 База ппдатака 

 

 

 

 

ФУНКЦИПНАЛНИ ЗАХТЕВИ 
 

 
1. Мпдул за пснпвне студије и ппстдиплпмске студије 

 
1.1. СТУДЕНТ 

 
У пквиру ппдмпдула студент пптребнп је пбјединити све функципналнпсти неппхпдне за успещнп 

ппслуживаое свих захтева кпји се јављају у Студентскпм пдсеку при раду са студентима. Ппдмпдул студент 
треба да је пптимизпван за брз рад ппмпћу лакп дпступних картица са језишкпм (“табпва”) и самп једним 
унпспм брпја индекса студента дпбија се мпгућнпст прегледа и ажурираоа свих ппдатака везаних за 
пдабранпг студента. 

Студент на пснпвним студијама се јединственп идентификује у систему ппмпћу брпја индекса. Брпј 
индекса се впди у унапред дефинисанпм фпрмату. 
 

1.1.1. Матични ппдаци 
Матишни ппдаци су усклађени са ШВ-20 пбрасцем кпји прЈНМВује Републишки Завпд за статистику.  
Ппд матишним ппдацима ппдразумевају се следећи ппдаци: 

- име, 
- средое име, 
- презиме, 



6/56 

- датум рпђеоа, 
- ЈМБГ, 
- интернет адреса (e-mail), 
- брпј мпбилнпг телефпна, 
- местп и ппщтина рпђеоа, 
- наципнална припаднпст, 
- држављанствп, 
- ппл, 
- странац или не, 
- избеглица (наслеђе из претхпднпг перипда), 
- телефпн на месту сталнпг бправка, 
- адреса сталнпг бправка, 
- местп, ппщтина, република сталнпг бправка, 
- телефпн тпкпм студија, 
- адреса тпкпм студија, 
- местп, ппщтина, република тпкпм студија, 
- назив средое щкпле, 
- местп средое щкпле, 
- тип щкпле (пп класификацији Завпда за статистику), 
- гпдина заврщетка средое щкпле, 
- струшна спрема пца, 
- струшна спрема мајке, 
- активнпст издржавапца, 
- занимаое издржавапца, 
- прпсешна пцена у 1. разреду средое щкпле, 
- прпсешна пцена у 2. разреду средое щкпле, 
- прпсешна пцена у 3. разреду средое щкпле, 
- прпсешна пцена у 4. разреду средое щкпле, 
- бпдпви псвпјени на пријемнпм испиту, 
- кпментар, 
- стари брпј индекса. 

 
Пмпгућити: 

- ажурираое матишних ппдатака, 
- унпс нпвпг студента. 

Ппција ''унпс нпвпг студента'' пмпгућава накнадан упис нпвпг студента ван пквира пријемнпг 
испита. 
 

1.1.2. Упис 
У систему треба да се прате сви уписи студента тпкпм щкплпваоа. Дпсије студента се при испису 

(пребациваоу на други факултет, напущтаоу студија) и диплпмираоу закљушава, какп би се пнемпгућила 
слушајна или намерна прпмена ппдатака у дпсијеу. 

Услпв уписа се аутпматски прпрашунава и у зависнпсти пд испуоенпсти услпва уписа кприсник 
мпже наставити са уписпм или пбнпвпм гпдине.  

Пмпгућити двпјнп рашунаое услпва уписа: “пп старпм” – прекп брпја пплпжених предмета и “пп 
нпвпм” – прекп брпја псвпјених кредита (ЕСПБ). 

При упису студента важи правилп “студент кпји је двапут пбнпвип исту гпдину или пп трећи пут 
пбнавља неку гпдину, аутпматски се скида са бучета”. Систем аутпматски на пснпву правила сугерище 
пппуоаваое ппдатака, с тим да је кприснику пстављена мпгућнпст кпрекције пппуоених вреднпсти. 

Ппдаци п упису кпји треба да се прате су: 
- щкплска гпдина, 
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- гпдина студија, 
- нашин уписа, 
- статус уписа, 
- прпфил уписа, 
- статут прпфила уписа, 
- брпј ЕСПБ бпдпва при упису, 
- датум уписа. 

 
Пмпгућити: 

- преглед ппдатака везаних за упис, 
- упис гпдине / пбнпва гпдине (у зависнпсти да ли је студент испунип услпв или не), 
- ажурираое ппдатака везаних за упис, 
- брисаое  уписа, 
- испис/закљушаваое дпсијеа студента, 
- пткљушаваое дпсијеа студента . 

 
1.1.3. Предрачун шкпларине 
При упису гпдине, свакпм студенту кпји плаћа щкпларину дефинище се предрашун за уплату 

щкпларине (изнпс, брпј рата и рпкпви уплате). 
Укпликп се дефинище предрашун щкпларине за студента и студент у наведенпм рпку не уплати 

щкпларину, аутпматски треба да се забране даље акције у систему (пријављиваое испита, упис следеће 
гпдине). Уплата щкпларине се евидентира прекп ппције “Уплате”. 

Пмпгућити: 
- преглед ппдатака везаних за предрашун щкпларине, 
- дпдаваое нпвпг предрашуна щкпларине, 
- ажурираое ппдатака везаних за предрашун щкпларине студента, 
- брисаое предрашуна. 

 
Ппдаци кпји треба да се прате су: 
 щкплска гпдина, 
 редни брпј рате, 
 укупан брпј рата, 
 изнпс, 
 рпк уплате, 
 датум уплате, 
 ппдаци п упису за кпји се плаћа щкпларина (датум, гпдина студија, нашин уписа и статус 

уписа), 
 кпментар. 

 
1.1.4. Уплате 
 
Пмпгућити: 

- преглед ппдатака везаних за уплате, 
- дпдаваое нпве уплате, 
- брисаое уплате. 

При дпдаваоу нпве уплате пмпгућити да се реализује самп плаћаое щкпларине прекп уплатнице. 
Плаћаое испита треба да је реализпванп у пквиру пријаве испита и накнадне пријаве испита у ппцији 
“Пријава”. 

За свакпг студента прате се све уплате кпје је изврщип на рашун Факултета прекп веб-а или прекп 
щалтера у Студентскпм пдсеку. 

Заједнишки ппдаци кпји треба да се прате за сваку уплату су: 
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- датум уплате, 
- изнпс уплате, 
- тип уплате. 

 
За сваку уплату, у делу спецификација уплате, прате се специфишни ппдаци за сваки тип уплате и тп 

за пријаву испита: 
- испитни рпк, 
- предмет за кпји је уплата.  

 
 За уплату щкпларине: 

- рата, 
- гпдина студија за кпју се уплаћује щкпларина, 
- щкплска гпдина, 
- датум уписа, 
- статус уписа, 
- нашин уписа. 

 
1.1.5. Избпр прпфила (ппципнп) 
Пптребнп је да систем ппдржава дефинисаое жеља избпра прпфила прекп веба и щалтера у 

Студентскпм пдсеку. 
Приликпм уписа, укпликп ппстпји прихваћена жеља избпра прпфила, аутпматски се пппуоава ппље 

за прпфил уписа. 
 
Пмпгућити: 

- преглед ппдатака везаних за избпр прпфила, 
- рангираое жеља. 

 
При избпру прпфила треба да се прате следећи ппдаци: 

- щкплска гпдина, 
- гпдина студија, 
- назив прпфила, 
- редни брпј жеље, 
- статус (прихваћена жеља или не), 
- датум дефинисаоа жеља избпра прпфила. 

 
1.1.6. Праћеое 
Систем треба да ппдржава впђеое евиденције п свим предметима и наставним групама на кпјима 

студент прати наставу у тпку свпг щкплпваоа. 
Разликујемп пбавезне и избпрне предмете. Избпрни предмети се бирају на ппшетку свакпг 

семестра. Студент прекп веба бира избпрне предмете и пп заврщенпм бираоу, ппдаци п избпру се шувају у 
табели “прати” заједнп са ппдацима везаним за пбавезне предмете. 

Избпр избпрних предмета врщи се у перипду кпји дефинище кприсник и оегпвп пвлащћенп лице 
(пп правилу на ппшетку семестра за текући семестар). 

 
Пмпгућити: 

- дпдаваое предмета, 
- ажурираое наставне групе, 
- брисаое предмета, 
- бираое избпрних предмета из листе предмета дефинисане за семестар и прпфил на кпме је 

студент уписан. 
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Приликпм бираоа избпрних предмета мпрају се ппщтпвати правила дефинисана за избпрне 
предмете, приказује се брпј студената на свакпм пд предмета кап и квпте и правила кпја важе при избпру 
предмета. 
 

За  сваки предмет треба пмпгућити праћеое следећих ппдатака: 
- щкплска гпдина у кпјпј студент прати предмет, 
- семестар у кпме студент прати предмет (двпсеместрални предмети имају за сваки семестар 

пдвпјене ппдатке), 
- акрпним предмета, 
- назив предмета, 
- наставна група на кпјпј студент прати наставу, 
- тип праћеоа (регуларнп и признат са другпг факултета), 
- тип пријаве (пбавезан и избпрни предмет), 
- тип наставе (предаваоа, вежбе и лабпратпријске вежбе), 
- датум када је студент пдабрап да прати предмет. 

 
1.1.7. Мпгућа пријава 
Систем прати и кпнтрплище све предмете кпје студент мпже да пријави. Пмпгућен је приказ пвих 

предмета, заједнп са брпјем пријава. Систем брпји свакп пријављиваое испита, без пбзира да ли је 
студент изащап на испит и пап, или није изащап уппщте а пријавип је испит. При пријављиваоу испита, 
укпликп је студент већ трипут пријавип испит, шетврта пријава се плаћа. 

Пмпгућити: 
- дпдаваое мпгуће пријаве, 
- брисаое мпгуће пријаве. 

 
За сваку мпгућу пријаву треба да се прати: 

- акрпним предмета, 
- назив предмета, 
- наставна група, 
- тип пријаве, 
- брпј пријава. 

 
1.1.8. Преглед пријава 
Студент мпже да пријави испит  прекп веба или прекп Студентскпг пдсека. 
 
Пмпгућити: 

- пријављиваое испита (накнаднп пријављиваое испита), 
- ажурираое испита, 
- пдјављиваое испита (брисаое пријава). 

 
Приликпм пријављиваоа испита прпверава се услпв пријаве испита (дефинисан у ппцији “Услпв 

пријаве испита”). Укпликп студент нема услпв, кприсник дпбија пдгпварајућу ппруку. Испите мпгу да 
пријављују самп студенти кпји су уписали гпдину у текућпј щкплскпј гпдини. 

Акп се пријава испита плаћа кприсник дпбија фпрму за унпс цене испита и мпже изврщити уплату. 
Цена испита се фпрмира пп дефинисанпм алгпритму: 
цена испита =  накнада акп је студент већ пријавип испит три пута + накнада за закаснелу пријаву 

(ван рпка за пријављиваое) + накнада акп је студенту истекап апсплвентски стаж.  
Ппдаци кпји се прате за сваку пријаву су: 

- испитни рпк, 
- акрпним предмета, 
- назив предмета, 
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- наставна група, 
- сала у кпјoj се пплаже испит, 
- термин када се пплаже испит, 
- датум пдржаваоа испита, 
- тип пријаве, 
- пцена, 
- наставник, 
- ЕСПБ бпдпви. 

 
1.1.9. Пплпжени испити 
Пмпгућити: 

- уписиваое пплпженпг испита, 
- ппнищтаваое пцене, 
- ажурираое пцене, 
- брисаое пплпженпг испита. 

 
Систем прати све испите кпје је студент пплпжип тпкпм студија, при шему су следећи ппдаци 

неппхпдни: 
- испитни рпк у кпме је пплпжен испит, 
- акрпним предмета, 
- назив предмета, 
- наставна група, 
- дпбијена пцена, 
- тип пријаве, 
- име наставника, 
- ЕСПБ бпдпви, 
- датум пдржаваоа испита. 

 
 1.1.10. Непплпжени испити 

Пмпгућити преглед свих непплпжених испита при шему се ппд тим ппдразумевају испити шије је 
пплагаое студент пријавип, али их није пплпжип (пдустап – није изащап, пап, удаљен са испита). 

 
Пмпгућити: 

- ажурираое пцене, 
- брисаое непплпженпг испита. 

 
Следећи ппдаци кпји су неппхпдни за праћеое непплпжених испита: 

- испитни рпк у кпме је пплаган испит, 
- акрпним предмета, 
- назив предмета, 
- наставна група, 
- дпбијена пцена, 
- тип пријаве, 
- име наставника, 
- ЕСПБ бпдпви, 
- датум пдржаваоа испита. 

 
 1.1.11. Непдрађене пбавезе 

Систем прати све пбавезе дефинисане студијским прпгрампм (семинарски рад, прпјекат, струшна 
пракса итд.) кпје је студент дужан да пдради. 
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Пмпгућити: 
- дпдаваое непдрађене пбавезе, 
- брисаое пдрађене пбавезе. 

 
За праћеое непдрађених пбавеза неппхпдни су следећи ппдаци: 

- назив пбавезе, 
- акрпним предмета, 
- назив предмета, 
- датум. 

 
1.1.12. Пдрађене пбавезе 
Све пбавезе кпје је студент пдрадип мпгуће је прегледати и ажурирати. 
 
Пмпгућити: 

- дпдаваое пдрађене пбавезе, 
- ажурираое ппдатака везаних за пбавезу, 
- брисаое пдрађене пбавезе. 

 
Ппдаци кпји су неппхпдни приликпм праћеоа пбавеза су следећи: 

- назив пбавезе, 
- предмет за кпји је везана пбавеза (при шему пбавеза не мпра бити везана за предмет), 
- брпј бпдпва, 
- тип пбавезе, 
- наставник, 
- датум када је пбавеза пдрађена. 

 
 1.1.13. Преглед 

За свакпг студента треба да ппстпји кратак преглед, кпме су дати следећи ппдаци: 
- кратак преглед пцена пп гпдинама, 
- прпсек пцена пп гпдинама, 
- укупан прпсек, 
- укупан брпј кредита. 

  
 1.1.14. Диплпме 

Прпцес издаваоа диплпме првпг или, касније, диплпме п стешенпм виспкпм пбразпваоу, 
заппшиое на захтев студента. Приликпм издаваоа диплпме прпверава се да ли су испуоени услпви за 
стицаое диплпме. Укпликп јесу, издаје се диплпма и впди евиденција п издаваоу. Укпликп нису, 
пмпгућенп је дпдатнп пријављиваое исп ита кпје студент дп тада није имап правп да пријави, а пптребни 
су му ради стицаоа диплпме. 

Приликпм израде диплпмскпг рада студента упшавају се следеће фазе: 
- пријава теме за диплпмски рад, 
- унпщеое ппдатака везаних за пдбрану диплпмскпг рада, 
- издаваое диплпме и закљушаваое дпсијеа студента накпн диплпмираоа.  
 

 Приликпм пријаве теме за диплпмски рад прате се следећи ппдаци: 
- предмет из кпјег се пријављује тема за диплпмски рад, 
- тема диплпмскпг рада, 
- наставник кпји је ментпр, 
- датум пријаве диплпмскпг рада. 
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Приликпм унпщеоа ппдатака везаних за пдбрану диплпмскпг рада и закљушаваоа дпсијеа 
студента накпн диплпмираоа прате се следећи ппдаци: 

- датум пдбране диплпмскпг рада, 
- шланпви кпмисије, 
- пцена на диплпмскпм раду. 

 
Приликпм унпщеоа ппдатака п издаваоу диплпме прате се следећи ппдаци: 

- датум издаваоа диплпме, 
- брпј диплпме. 

 
 1.1.15. Спискпви 

За свакпг студента прате се сви спискпви на кпје се мпже пријавити и на кпје је пријављен. 
 

Пмпгућити: 
- прегледати ппдатке везане за спискпве, 
- дпдаваое на списак, 
- брисаое са списка, 
- пдјављиваое са списка, 
- пријављиваое на списак. 

 
Ппдаци кпји су пд интереса су: 

- назив списка, 
- пријављен (да ли је студент пријављен или не на дати списак), 
- датум пријаве на списак. 

 
 1.1.16. Пбавештеоа 

Пбавещтеое дефинище наставник или Студентски пдсек. Пд тренутка када је ппстављени 
параметар јаван, пбавещтеое ппстаје јавнп, тј. видљивп на вебу. Заједнишки текст пбавещтеоа се 
приказује свим студентима кпји су на списку, дпк се ппмпћу ппјединашнпг текста пбавещтеоа мпже 
специфицирати приказ за свакпг студента ппјединашнп. 
 

За свакпг студента прате се сва пбавещтеоа кпја су му прекп веба дпступна. 
 
Пмпгућити: 

1) прегледати ппдатке везане за пбавещтеое, 
2) ажурираое ппјединашнпг текста пбавещтеоа , 
3) дпдаваое пбавещтеоа, 
4) скидаое пбавещтеоа. 

 
Ппдаци кпји су пд интереса су: 

- наслпв пбавещтеоа, 
- датум ппстављаоа пбавещтеоа, 
- заједнишки текст пбавещтеоа, 
- ппјединашни текст пбавещтеоа. 

 
 1.1.17. Извештаји 

Ппд извещтајем се ппдразумевају разлишита увереоа и пптврде кпја се мпгу издати студенту. 
У пквиру секције ''студент'' треба да су дефинисани следећи извещтаји: 

- Увереое п пплпженим испитима 
- Увереое п пплпженим испитима са прпсешнпм пценпм 
- Увереое п пплпженим испитима са пбавезама 
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- Увереое п изласцима на испите 
- Увереое п диплпмираоу 
- Увереое п пплпженим испитима на гпдини 
- Увереое п пплпженим испитима на гпдини са прпсешнпм пценпм 
- Увереое п пплпженим испитима са фпндпм шаспва 
- Мплба за диплпму првпг степена 
- Диплпма првпг степена 
- Испити кпји се признају за диплпму првпг степена 
- Испити кпји се признају за диплпму 
- Дпдатак диплпми 

 
 

1.2. СТУДИЈЕ 
 
Ппдмпдул с тудије пбухвата све функци пналнпсти кпје се јављају при раду са групама студената: 

претраге, фпрмираое разних спискпва, пбавещтеоа, фпрмираое наставних група, студентски стандард. 
 

1.2.1. Претрага 
За пптребе претраге студената пп пдређеним критеријумима увпди се кпнцепт селекције. Резултат 

претраге (листу студената кпји задпвпљавају услпве претраге) мпжемп сашувати кап списак за 
пријављиваое, дпделити им некп пбавещтеое, сашувати у пдређенпм електрпнскпм фпрмату или 
пдщтампати. 
 

1.2.2. Спискпви 
Збпг шесте пптребе да се студенти пријављују на разли шите спискпве, уведен је кпнцепт списка. 

Пвлащћенп лице мпже да креира списак са студентима кпји мпгу да се пријављују. Свим студентима кпји 
имају правп пријаве на списак, у дефинисанпм перипду за пријаву на студентским сервисима, ппјавиће се 
ппција за пријављиваое на списак. 
 

Студентскпм пдсеку треба пмпгућити: 
- преглед ппдатака п списку, 
- преглед студената са списка, 
- ажурираое спискпва, 
- ажурираое студената на спискпвима.  
 

Ппдаци кпји су пд интереса су следећи: 
- назив списка, 
- брпј пријављених на списак дп тпг тренутка, 
- тип списка, 
- датум ппшетка пријаве, 
- датум дп када је мпгућа пријава (закљушнп са наведеним датумпм), 
- да ли је списак јаван, тј. видљив на вебу, 
- студенти кпји су пријављени на списак, 
- кратак ЈНМВ списка кпји ће се ппјавити на веб страници. 

 
1.2.3. Пбавештеоа 
За пптребе пбавещтаваоа студената прекп студентских сервиса уведен је кпнцепт пбавещтеоа. 

Пбавещтеое мпже да ппстави Студентски пдсек или наставник. 
За пптребе дпдатнпг пбавещтеоа кпје је разлишитп за свакпг студента, пмпгућенп је дЈНМВиваое 

текста дпда тнпг пбавещтеоа. Студенту се на вебу приказује наслпв пбавещтеоа, датум ппстављаоа, текст 
заједнишкпг пбавещтеоа и текст ппјединашнпг пбавещтеоа (за ппјединашнпг студента или групу студената). 
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Прати се: 
1) наслпв пбавещтеоа, 
2) датум ппстављаоа пбавещтеоа, 
3) статус видљив на вебу, 
4) текст пбавещтеоа, 
5) име заппсленпг кпји је дефинисап пбавещтеое, 
6) списак студената кпји дпбијају пбавещтеое. 

 
1.2.4. Наставне групе 
Збпг великпг брпја студената, студенти су ппдељени у наставне групе у кпјима слущају предмете. 
Студенти се деле на предаваоима, вежбама и лабпратпријским вежбама. Пмпгућенп је рушнп 

расппређиваое студената пп групама уз преглед релевантних инфпрмација кпје мпгу да утишу на 
критеријуме расппређиваоа (ппл, успех на пријемнпм, прпсек пплпжених испита) и аутпмат скп 
расппређиваое са унпспм брпја група и азбушнпм ппделпм студената. 
 

1.2.5. Унпс пбавеза 
Збпг шесте пптребе да се пдрађене пбавезе студената унпсе у већем пбиму пмпгућен је 

функципналан и брз унпс ппдатака кпји су пд интереса кпд пдрађене пбавезе. Унпс ппдатака се пбавља 
прекп веб-а, али је пстављена и мпгућнпст унпса у Студентскпм пдсеку. 
 

1.2.6. Штампаое диплпма и дпдатака диплпми 
У склппу интеграције са инфпрмаципним системпм Универзитета у Бепграду, пмпгућенп је да 

Студентски пдсек прегледа прелпм диплпма и дп датака диплпми и у слушају грещака исправи ппдатке и 
генерище нпве захтеве за щтамппм. 
 

1.2.7. Студентски стандард (ппципнп) 
Ппдмпдул Студентски стандард пбухвата све функципналнпсти праћеоа и ажурираоа ппдатака 

везаних за пријаве за студентске дпмпве, кредите, стипендије и ппвластице за ГСП. Правила бпдпваоа и 
функципналнпсти пбухваћене ппдмпдулпм прЈНМВане су пд стране Студентскпг центра. 
 

1.2.8. Извештаји 
У пквиру студија дефинисани су следећи извещтаји: 

- Списак диплпмираних у пдређенпм перипду 
- Списак диплпмираних студената пп прпфилима 
- Студенти без предрашуна 
- Списак студената 
- Студенти пријављени за кредит – нпви (ппципнп) 
- Студенти пријављени за кредит – наставак (ппципнп) 
- Студенти пријављени за стипендију – нпви (ппципнп) 
- Студенти пријављени за стипендију – наставак (ппципнп) 
- Студенти пријављени за дпм – мущкарци (ппципнп) 
- Студенти пријављени за дпм – девпјке (ппципнп) 
- Студенти пријављени за ппвластице ГСП-а (ппципнп) 

 
 

1.3. ИСПИТНИ РПК 
 

Испити су прганизпвани у пквиру испитних рпкпва. Расппред испитних рпкпва се дефинище на 
ппшетку щкплске гпдине. За сваки рпк се дефинище план рпка – расппред испита у рпку. Пре ппшетка 
свакпг рпка пптребнп је пресликати план рпка у кпнкретне  датуме и термине пдржаваоа испита. У рпку за 
пријаву испита студенти прекп веба или Студенскпг пдсека пријављују испите. Пп заврщенпм 
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пријављиваоу испита, врщи се пдређиваое сала – расппређиваое студената пп салама и пдређиваое 
дежурних расппређиваое дежурних. Наставници (прекп веба) или Студентски пдсек, врще унпс пцена 
студената и архивираое пријава.  
 

1.3.1. План рпка 
Крпз план рпка мпгуће је евидентирати некпликп разлишитих планпва испитних рпкпва (план за 

апсплвентски рпк, план за рпкпве у летоем семестру, план за рпкпве у зимскпм семестру) кпји ће се 
примеоивати приликпм креираоа испита за кпнкретан испитни рпк. 

Пмпгућити преглед и ажурираое ппдатака везаних за план рпка. 
 
Ппдаци кпји треба да се прате су:  

- назив плана рпка, 
- трајаое испитнпг рпка, 
- кпментар, 
- акрпним предмета, 
- назив предмета, 
- наставна група, 
- деп испита (први или други деп), 
- дан у испитнпм рпку у кпме ће се пдржавати испит. 

 
1.3.2. Рпк 

 У систему треба да се впди детаљна евиденција испитних рпкпва. Пмпгућити преглед и ажурираое 
ппдатака везаних за испитни рпк. 

 
Ппдаци кпји карактерищу један испитни рпк су: 

- щкплска гпдина у кпјпј се пдржава испитни рпк, 
- план испита кпји се примеоује у испитнпм рпку, 
- кпликп дана траје испитни рпк, 
- тип рпка (јануар, јануар II, фебруар, ...), 
- датум ппшетка пријаве за рпк, 
- датум краја пријаве за рпк, 
- датум ппшетка испитнпг рпка, 
- датум краја испитнпг рпка, 
- пшекивана излазнпст, 
- кпментар. 

 
1.3.3. Испити 
За кпнкретан испитни рпк, а на пснпву плана рпка, креирају се испити. Накпн креираоа ташних 

датума испита пмпгућити увид у следеће ппдатке: 
- акрпним предмета, 
- назив предмета, 
- кпја је наставна група тпг предмета, 
- деп испита (први или други деп), 
- датум у испитнпм рпку у кпме се пдржава испит из датпг предмета.  

  
 Пставити мпгућнпст накнаднпг ажурираоа ппдатака кпји се пднпсе на испите у испитнпм рпку 
какп би се збпг евентуалних прпблема мпгле и пд стране Студентскпг пдсека унети кпрекције испитнпг 
рпка. 
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1.3.4. Пријаве 
На пснпву дефинисаних услпва пријављиваоа предмета студенту треба да се пмпгући да прекп 

студентских сервиса пријављује испите. На пснпву тпга се креирају електрпнске пријаве, кпје се кпристе за 
даљу прганизацију испитнпг рпка. Мпгућа је прпвера испуоенпсти услпва пријаве при сампм 
пријављиваоу на вебу и/или приликпм пбраде пријава (збпг кащоеоа спискпва са студентима кпји су 
пдрадили пбавезе дефинисане кап услпв пријаве испита). 
 

1.3.5. Расппређиваое испита 
На пснпву предхпднп унетих инфпрмација п рпку, брпја пријава пп ис распплпживпг брпја сала, 

кприсник врщи расппређиваое испита пп салама – пдређиваое сала. 
 

1.3.6. Расппређиваое дежурних 
На пснпву ангажпваоа наставника, брпја пријављених студената, брпја испита у испитнпм рпку, 

кприсник врщи расппређиваое дежурних наставника. 
 

1.3.7. Унпс пцена 
Пцене у електрпнске пријаве мпже да унпси наставник прекп веба или службеник у Студентскпм 

пдсеку, с тим да наставник мпра дпставити и пптписану папирну верзију пцена, кап и пптписане пријаве са 
пценама. Службеник је дужан да прегледа папирну листу пцена и прпвери идентишнпст са електрпнски 
унетим пценама. 
 

1.3.8. Архивираое пријава 
Пбезбеђенп је трајнп шуваое свих ппдатака п изласцима студената на испите. Приликпм 

архивираоа сви ппдаци из пријава се пребацују међу пплпжене или непплпжене, какп за пријаве из 
ппјединих предмета, такп и за све предмете за кпје су унете пцене. Мпгуће је архивирати пријаве самп за 
пне предмете за кпје су унете све пцене из тпг рпка. 

Ппред тпга, пбезбеђен је једнпставан преглед свих неархивираних предмета. 
 

1.3.9. Извештаји 
- Расппред испита 
- Испитне пријаве 
- Списак студената са запкруженим пценама 
- Расппред студената пп салама 
- Списак студената за други деп испита 
- Списак студената са пценама 
- Списак сала пп испитима 
- Дежурства пп испитима 
- Дежурства пп дежурнима 
- Статистика дежурстава 
- Статистика испита 

 
 

1.4. НАСТАВА 
 
 У пквиру ппдмпдула Наставе пбјединити све функципналнпсти кпје ппкривају прпцес држаоа 
наставе (наставници, ангажпваоа и расппред шаспва). 
 

1.4.1. Катедре 
Наставници на факултету су прганизпвани пп катедрама. Пмпгућити преглед и ажурираое 

ппдатака везаних за катедре. 
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Ппдаци кпји треба да се при тпме прате су: 
- акрпним катедре, 
- назив катедре, 
- активна, 
- щеф катедре, 
- секретар катедре. 

 
1.4.2. Наставник 
У систему се впди детаљна евиденција наставнпг кадра. За свакпг наставника треба да се прате 

следећи ппдаци: 
- име и презиме, 
- ЈМБГ, 
- катедра, 
- ппл, 
- да ли дежура, 
- зваое, 
- степен струшне спреме, 
- титула, 
- тип заппслеоа, 
- кабинет, 
- интернет адреса (e-mail), 
- адреса, 
- телефпни (ппсап, мпбилни, кућа), 
- кпментар. 

 
Ппред матишних ппдатака пмпгућити праћеое ангажпваоа наставника на наставним јединицама 

(предмет, тип наставе, наставна група). 
 
Пмпгућити праћеое следећих ппдатака: 

- име и презиме наставника, 
- наставна јединица на кпјпј је ангажпван, 
- датум ппшетка ангажпваоа, 
- да ли мпже да унпси пцене. 

  
 Пмпгућити преглед и ажурираое матишних ппдатака наставника, кап и ангажпваоа на наставним 
јединицама. 
 

1.4.3. Расппред часпва 
Расппред шаспва креира се за сваки прпфил у складу са фпндпм шаспва предвиђеним за предмете 

на тпм прпфилу, брпјем студената, слпбпдним салама и мпгућнпстима прпфеспра. 
Пмпгућити унпс, преглед и ажурираое ппдатака п расппреду шаспва, при шему преглед мпже бити 

пп салама, прпфилима, наставницима и предметима. 
 
 

Ппдаци кпји се при тпме прате су следећи: 
- прпфил, 
- тип семестра (зимски или летои), 
- наставна јединица, 
- сала, 
- дан, 
- термин, 
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- парнпст недеље, 
- спрешенпст прпфеспра да у пдређенпм термину држи наставу, 
- жеље прпфеспра да у пдређенпм термину држи наставу 

  
 У фпрми за ажурираое пмпгућена је брза прпмена и брисаое ппдатака п расппреду шаспва. 
Такпђе, пмпгућити прављеое пцене квалитета расппреда шаспва пп разлишитим критеријумима (ппщти 
критеријум, критерујуми са административнпг, студентскпг и прпфеспрскпг гледищта). 
 

1.4.4. Извештаји 
У пквиру ппдмпдула Наставе дефинисати следеће извещтаје: 

- Расппред шаспва за сале 
- Расппред шаспва за наставнике 
- Расппред шаспва за прпфиле 
- Празне сале 
- Преклапаое у салама 
- Преклапаое наставних јединица 
- Преклапаое пп наставницима 
- Грещке у фпнду шаспва 
- Наставник у вище сала истпвременп 
- Жеље наставника 

 
Пмпгућити преглед и щтампаое извещтаја. 

 
 

1.5. НАСТАВНИ ПЛАН 
 
Ппдмпдул Наставни план пбухвата све функципналнпсти везане за студијске прпграме (наставне 

планпве и прпграме) кпји се пдвијају у једнпј виспкпщкплскпј устанпви. Пмпгућити праћеое старих 
студијских прпграма, прелазних студијских прпграма и нпвих студијских прпграма. Систем има уграђену 
ппдрщку Бплпоскпј декларацији и ЕСПБ бпдпвима. 
 

1.5.1. Статути 
Статутпм се дефинище студијски прпграм (наставни план и прпграм). Студијски прпграм садржи 

план прпфила (смерпви, пдсеци, усмереоа), план наставе (пбавезни, избпрни предмети), план предмета 
(предаваоа, вежбе, лабпратпријске вежбе, пбавезе, фпнд шаспва, брпј кредита) и услпви уписа. 
 

Пмпгућити преглед и ажурираое  ппдатака везаних за статут. 
Кпд статута треба да се прате следећи ппдаци: 

- акрпним, пднпснп скраћени назив за тај статут, 
- назив статута, 
- датум када је усвпјен, 
- активан, 
- кратак ЈНМВ статута. 

 
1.5.2. Прпфили 
Ппд ппјмпм прпфил ппдразумева се билп кпје струшнп усмераваое студената дефинисанп 

студијским прпгрампм (наставним планпм и прпгрампм). Акп се сва усмераваоа представе структурпм 
стабла, пнда прп фил представља грану таквпг стабла. На пвај нашин ппјмпм ''прпфил'', пбухватити сва 
мпгућа усмераваоа студената, билп да је питаоу пдсек, смер или прпфил. Укпликп је неппхпднп, у сампм 
називу прпфила навести фпрмалнп ташан назив (нпр. пдсек рашунарствп смер хардвер). 
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Пмпгућити преглед и ажурираое ппдатака везаних за прпфил. Пп прпфилу прате се следећи 
ппдаци: 

- акрпним, пднпснп скраћени назив за прпфил, 
- назив прпфила, 
- статут пп кпме  је тај прпфил дефинисан, 
- активан, 
- наставан (за пвај прпфил се дефинище расппред шаспва), 
- зваое кпје се стише зварщеткпм студија на тпм прпфилу, 
- кпментар. 

 
1.5.3. План прпфила 
Прпфили се тпкпм студија гранају (на пдсеке, смерпве, усмереоа...). За свакп гранаое се прате 

следећи ппдаци: 
- прпфил ''са'', 
- гпдина студија, 
- прпфил ''на'', 
- активан. 

Пмпгућити преглед и ажурираое  ппдатака везаних за гранаое прпфила. 
 

1.5.4. Предмети 
Пмпгућити преглед и ажурираое  ппдатака везаних за предмете. 
Ппдаци пд интереса су следећи: 

- акрпним, 
- назив предмета, 
- катедра, 
- тип предмета (избпрни или пбавезни), 
- активан, 
- назив предмета на енглескпм. 

 
1.5.5. Пбавезе 
Пбавезе кпје је студент дужан да пдради дефинисане су статутпм. Мпгу бити разлишитпг типа: 

дпмаћи задаци, лабпратпријске вежбе, семестрални радпви, прпјекти. 
Пмпгућити преглед и  ажурираое  ппдатака везаних за пбавезе. 
Кпд пбавеза прате се следеће инфпрмације: 

- назив пбавезе, 
- тип пбавезе, 
- активан, 
- ЕСПБ. 

 
1.5.6. Пбавезе на предметима 
Пбавезе је мпгуће ппвезати са предметима. Један предмет мпже имати вище пбавеза. Такпђе једна 

пбавеза мпже бити дефинисана на вище предмета. Дефинисаоем пбавеза на предметима, пмпгућити да, 
када студент пдабере предмет, аутпматски се дпдају и пдгпварајуће непдрађене пбавезе. 

Пмпгућити преглед и ажурираое  ппдатака везаних за пбавезе на предметима. 
Ппдаци пд интереса су: 

- акрпним предмета, 
- назив предмета. 
- активан. 
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1.5.7. Групе предмета и пбавеза 
Групе предмета и пбавеза (ПИП) се кпристе за груписаое пбавезних и избпрних предмета и 

пбавеза ради дефинисаоа избпрних предмета, дефинисаоа услпва уписа, кап и дефинисаоа услпва 
пријаве испита.  

Ппдаци кпји карактерищу групу су: 
- назив групе, 
- тип групе, 
- кратак ЈНМВ групе. 

 
Пбезбедити преглед и ажурираое ппдатака кпји се пднпсе на саме групе, на предмете у групама и 

пбавезе у групама. 
Групе предмета и пбавеза се даље мпгу груписати у скуппве група. Скуппви група кпристе се при 

дефинисаоу услпва и кпд дефинисаоа група избпрних предмета. 
Ппдаци пд интереса су: 

- акрпним скупа група, 
- тип скупа групе, 
- кратак ЈНМВ скупа групе. 

Пмпгућити преглед и ажурираое ппдатака везаних за скуппве група и групе у скуппвима. 
 

1.5.8. Наставне јединице 
Предмет је састављен пд вище наставних јединица. Наставна јединица је прганизаципна јединица 

наставе и мпже бити разлишитпг типа (предаваоа, вежбе и лабпратпријске вежбе). На наставним 
јединицама се ангажују наставници. 

Пмпгућити преглед и ажурираое ппдатака везаних за наставне јединице. 
Ппдаци кпји се прате су следећи: 

- акрпним предмета, 
- назив предмета, 
- тип наставе (предаваоа, вежбе, лабпратпријске вежбе), 
- наставна група, 
- испитна (за наставну групу је пптребнп дефинисати испит), 
- наставна (за наставну групу је пптребнп дефинисати ангажпваое). 

 
1.5.9. Фпнд часпва 
Свака наставна јединица има свпј фпнд шаспва дефинисан статутпм. За сваку наставну јединицу 

дефинище се брпј шаспва. 
Пмпгућити преглед и ажурираое  ппдатака везаних за фпнд шаспва. 
Ппдаци кпји се прате су: 

- акрпним наставне јединице, 
- назив наставне јединице, 
- тип наставе, 
- ппшетак наставе на наставнпј јединици у пднпсу на ппшетак предмета, 
- брпј шаспва седмишнп. 

 
 1.5.10. План пбавезних предмета 

Планпм пбавезних предмета се дефинище прпфил и семестар када ппшиоу ппједини пбавезни 
предмети. 

Пмпгућити преглед и ажурираое ппдатака везаних за план пбавезних предмета. 
Ппдаци кпје се прате у плану пбавезних предмета: 

- прпфил на кпјем је предмет, 
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- семестар у кпјем ппшиое настава из предмета, 
- акрпним предмета, 
- назив предмета. 

 
 
 
 1.5.11. План пбавеза 

Планпм пбавеза се дефинищу пбавезе кпје студент мпра да пдради за пдређени прпфил у 
пдређенпм семестру. 

 
Пмпгућити преглед и ажурираое  ппдатака везаних за план пбавеза. 
Ппдаци кпји се прате приликпм дефинисаоа плана пбавеза су: 

- акрпним прпфила, 
- прпфил за кпји се везује пбавеза, 
- семестар за кпји се везује пбавеза, 
- назив пбавезе, 
- предмет за кпји се везује пбавеза. 

 
 1.5.12. План избпрних предмета 

Кап ппдрщка великпм брпју избпрних предмета, са слпженим услпвима бираоа избпрних 
предмета (међуспбна услпвљенпст – из групе А два предмета из групе Б један предмет или из групе А три 
предмета, а из Б ни један предмет; услпвљенпст претхпдним семестрима – да би студент мпгап да 
пдабере Математику 2 мпра да има пплпжен/пдслущан предмет Математика 1) развијен је систем са 
груписаоем предмета у групе, група у скуппве група и правилима кпје дефинищу бираое предмета. 

Планпм избпрних предмета дефинищу се семестри када се врщи избпр предмета.  
Пмпгућити преглед и ажурираое ппдатака везаних за план избпрних предмета.  
Ппдаци неппхпдни при дефинисаоу избпрних предмета су: 

- прпфил, 
- семестар, 
- скуп група, 
- минимални брпј студената (квпта), 
- ппрука, 
- ппшетак, 
- крај. 

 
 1.5.13. Правила избпрних предмета 

Правила бираоа избпрних предмета се задају у пблику: 
“Мпрате изабрати: 

из групе: 3.семестар ПЕ-2004 Група А: 1 пр. 
из групе: 3.семестар ПЕ-2004 Група Б: 1 пр. 
из групе: 3.семестар ПЕ-2004 језици: 0 пр. 

или 
из групе: 3.семестар ПЕ-2004 Група А: 1 пр. 
из групе: 3.семестар ПЕ-2004 Група Б: 0 пр. 
из групе: 3.семестар ПЕ-2004 језици: 1 пр.” 

 
Пмпгућити преглед и ажурираое ппдатака везаних за правила избпрних предмета. 

 
 1.5.14. Услпвљенпст избпрних предмета 

Ппред правила избпрних предмета, пптребнп је пмпгућити дефиницију и услпвљенпст избпрних 
предмета.  
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Пмпгућити дефинисаое следеће услпвљенпсти: 

- предуслпв - да би бип изабран неки предмет из групе предмета пптребнп је да је већ изабран 
пдређени предмет, 

- мпра - укпликп је студент већ изабрап пдређени предмет мпра да изабере и пдређени 
предмет из те групе, 

- не сме - укпликп је студент већ изабрап пдређени предмет, не сме да изабере пдређени 
предмет из групе. 

 
Пмпгућити преглед и ажурираое ппдатака везаних за услпвљенпст избпрних предмета. 

 
 1.5.15. Услпв уписа 

Услпвпм уписа се дефинище прпхпднпст студената на следећу гпдину студија. 
Неппхпдни ппдаци су следећи: 

- гпдина за кпју се дефинище услпв, 
- прпфил за кпји се дефинище услпв, 
- скуп група кпјим је дефинисан услпв. 

 
Пмпгућити преглед и ажурираое  ппдатака везаних за услпве уписа. 

 
 1.5.16. Правила уписа 

Услпви се мпгу задати крпз слпжен систем група и скуппва група са услпвпм прекп брпја пплпжених 
испита, или прекп брпја кредита неппхпдних за упис наредне гпдине (Бплпоска декларација). 

 
Пмпгућити преглед преглед и ажурираое ппдатака везаних за правила рашунаоа услпва уписа. 

 
 1.5.17. Извештаји 

У пквиру ппдмпдула Наставних планпва дефинисати следеће извещтаје: 
- План избпрних предмета 
- Списак непптпуних предмета 
- Брпј студената пп избпрнпм предмету 
- Списак студената пп избпрнпм предмету 
- Брпј студената пп прпфилу 
- Списак студената пп прпфилу 

 
 

1.6. ШИФАРНИЦИ 
 

У ппдмпдулу Шифарници збпг ефикаснпсти система дефинищу се пснпвни ппјмпви кприщћени у 
претхпднп ЈНМВаним ппдмпдулима. 

 
1.6.1. Сале 
У систему треба да ппстпји евиденција свих тренутнп распплпживих сала за испитни рпк и 

расппред шаспва. 
Ппдаци кпји се прате су: 

- назив сале, 
- акрпним сале, 
- места за предаваоа, 
- места за испит, 
- брпј дежурних, 
- лпкација, 
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- испитна (кпристи се за испит), 
- наставна (кпристи се за наставу), 
- кпментар. 

 
Пмпгућити преглед преглед и ажурираое ппдатака везаних за сале. 

 
1.6.2. Места 
У систему увести щифарник места, ппщтина, република и држава. Кприсник при унпсу матишних 

ппдатака за студенте и наставнике кпристи дефинисане щифарнике кпји су усклађени са Републишким 
завпдпм за статистику. 
 

1.6.3. Пстали шифарници 
Ради веће флексибилнпсти система пмпгућити прпменљивпст следећих категприја ппдатака: 

- план предрашуна, 
- план рата, 
- дан, 
- месец, 
- гпдина студија, 
- тип семестра, 
- тип уплате, 
- тип термина, 
- семестар, 
- пцена, 
- деп испита, 
- нашин уписа, 
- статус уписа, 
- тип пбавеза, 
- тип предмета, 
- тип рпка, 
- тип наставе, 
- тип групе, 
- тип пријаве, 
- тип списка, 
- термин, 
- струшна спрема 

 
Пмпгућити преглед преглед и ажурираое ппдатака везаних за щифарнике. 

 
 

1.7. АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

1.7.1. Прпмена лпзинке 
Кприсник мпже прпменити лпзинку за приступ систему. 

 
1.7.2. Кприсници 
Систем пбезбеђује ажурираое кприсника, улпга, права, лпзинки, привилегија и аутентификацију 

кприсника.  
Пмпгућити и преглед лпгпваоа кприсника. 

 
1.7.3. Параметри система 
Ппстпје ппдаци кпји су ппщтег карактера и дефинищу се кап параметри система. 
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Ппд параметрима система ппдразумева се: 
- декан, 
- прпдекан за наставу, 
- назив Факултета, 
- адреса Факултета, 
- телефпн Факултета, 
- факс Факултета, 
- ппщтина Факултета, 
- местп Фaкултета, 
- универзитет, 
- пвлащћенп лице, 
- дпзвпљенп гледаое расппреда шаспва, 
- дпзвпљенп гледаое дежурстава, 
- дпзвпљенп гледаое расппреда седеоа, 
- пснпвна цена испита, 
- дпдатна цена испита, 
- цена акп је истекап апсплвентски стаж, 
- параметри за избпр предмета, 
- параметри за мпгућу пријаву, 
- параметри за расппред шаспва, 
- параметри за избпр прпфила, 
- параметри за апсплвентски рпк, 
- параметри за упис. 

 
 
 

2. Мпдул за студенте 
 

 
Мпдул за студенте је реализпван у виду Веб апликације кпјпј се мпже приступити 24 шаса дневнп, 7 

дана у недељи, са билп кпг рашунара кпји је ппвезан на Интернет. На пвај нашин се смаоује пптерећеое на 
щалтерске службенике и избегава се шекаое студената у редпвима, узимајући у пбзир тп да Веб сервер 
мпже да ппслужи практишнп непгранишен брпј студената у паралели. 
 

2.1. Пбавештеоа за студенте 
Пмпгућити да се студентима мпгу прпследити пбавещтеоа на ппшетнпј страници веб презентације. 

Пбавещтеое мпже бити видљивп свим студентима, једнпм студенту или групи студената. 
 

2.2. Пријава и преглед испита 
Студенти на фпрми за пријаву испита треба да дпбијају инфпрмације самп п пним испитима кпји у 

рпку/рпкпвима за кпје је у тпку пријава испита мпгу да пплажу. Пре саме пријаве систем прпверава да ли 
је студент задпвпљип све пптребне предуслпве да би пријавип испит (нпр. предиспитне пбавезе). Укпликп 
су дефинисани датуми пплагаоа испита студент приликпм пријаве види и тај ппдатак. Такпђе, укпликп је 
студент пплагап истпит вище пд 3 (три) пута, прпверава се да ли студент има дпвпљнп нпвца на рашуну и 
укпликп има, умаоује се оегпв рашун за пдгпварајући изнпс. 
 

2.3. Електрпнскп плаћаое испита и шкпларине (ппципнп) 
Студент мпже прекп веб апликације банке (за сада је пва мпгућнпст реализпвана самп у банци 

Интези) електрпнски пренети нпвац на свпј фиктивни рашун на факултету, са кпјим мпже слпбпднп да 
распплаже за плаћаое трпщкпва свпјих студија. Пвп пре свега ппдразумева плаћаое пријаве испита и 
щкпларине. Пп пребациваоу нпвца са рашуна у банци на рашун факултета, студент види суму кпју има на 
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рапплагаоу прекп веб апликације. Студентски пдсек мпже експлицитнп студентпв факултетски рашун 
умаоити за пдређену суму, или имплицитнп, када студент пријављује испит. Наиме, укпликп студент 
пријављује испит шетврти (пети, щести...) пут, аутпматски му се стаое умаоује за дефинисану суму. 
 

2.4. Преглед пријављених испита и расппреда седеоа 
Студент мпже прегледати све испите кпје је пријавип, са инфпрмацијпм да ли је пријава 

прихваћена или не. Када се све пријаве разврстају пп салама, мпже да види у кпјпј сали и у кпје време 
пплаже испит. 
 

2.5. Преглед рпкпва и свих испита пп рпкпвима 
Студент мпже да види датуме ппшетка и заврщетка свакпг испитнпг рпка дп краја календарске 

гпдине, кап и датуме ппшетка и заврщетка пријаве испита за сваки рпк. 
Укпликп је студентски пдсек дефинисап расппред испита пп рпкпвима , мпгуће је и прегледати 

расппред свих испита у свакпм ппјединашнпм рпку, или испита кпји су пд интереса за студента (пднпснп 
испита из предмета кпје прати тај студент). 
 

2.6. Спискпви 
Студент се мпже пријавити на прпизвпљан списак, кап и да прегледа спискпве на кпје је већ 

пријављен. Спискпви се најшещће кпристе за пријављиваое кплпквијума. 
 

2.7. Преглед личних ппдатака 
Студент мпже прегледати свпје матишне ппдатке кпји ппстпје у инфпрмаципнпм систему факултета, 

кап и прпверити средства кпјима распплаже за плаћаое факултету. 
 

2.8. Преглед пцена и непплпжених испита 
Студент мпже прегледати све пцене за испите кпје је пплпжип и кпје није пплпжип. 
Селекција и спртираое су пмпгућени пп прпизвпљнпм критеријуму. 

 
2.9. Активнпсти студената 
Студент мпже прегледати активнпсти на предметима кпје прати. Укпликп ппстпје активнпсти кпје је 

пптребнп пријавити студент мпже прегледати и пријавити жељене активнпсти. 
 
 2.10. Расппред часпва 

Студент практишнп пп билп кпм критеријуму мпже да прегледа расппред шаспва. 
Кап првп, мпже да прегледа свпј расппред шаспва, затим расппред за прпизвпљнпг студента, 

расппред за салу, за прпфеспра и за прпфил. 
 
 2.11. Преглед урађених пбавеза 

Студент мпже да прегледа све пбавезе кпје је пдрадип у тпку щкплпваоа (лаб. вежбе, семестралне 
радпве, струшну праксу, итд.) 
 
 2.12. Преглед уписа 

Студент мпже ппгледати детаљне ппдатке п упису сваке гпдине у тпку студираоа. 
 
 2.13. Преглед ппдатака п диплпмскпм раду 

Студент мпже ппгледати ппдатке п свпм диплпмскпм раду у слушају да је диплпмирап. 
 
 2.14. Студентска анкета п прпфесприма 

За сваки пплпжени испит пд студента се захтева да пппуни анкету п предметнпм прпфеспру и 
асистенту. Студент мпже бирати прпфеспра/асистента са списка ангажпваних и на унапред дефинисан скуп 
питаоа дати свпје пдгпвпре, кап и прпизвпљан кпментар. 
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 2.15. Прпмена лпзинке 
Студент мпже сампсталнп прпменити лпзинку за приступ веб апликацији. 

 

 2.16. Мпгућнпст преузимаоа фајлпва 
Студенти мпгу преузети фајлпве прекп Веб сервиса. Пва ппција је ппсебнп згпдна за фајлпве кпји 

треба да буду дпступни самп студентима, а не и щирем аудитпријуму. 
 
 
 

1.3. Мпдул за наставнике 
 

Мпдул за наставнике је такпђе реализпван у виду веб апликације. На пвај нашин се смаоује 
пптерећеое и дпбија се ефикаснији рад наставнпг пспбља. 
 

3.1. Пбавештеоа за заппслене 
Заппсленима се мпгу прпследити разна пбавещтеоа на ппшетнпј страници веб презентације. 

 

3.2. Унпс пцена (ппципнп) 
Укпликп је заппслени прпфеспр или асистент, прекп пвпг мпдула мпже унети пцене на некпм 

пдржанпм испиту. Прпверава се да ли је наставник ангажпван, да ли је испит пдржан, из листе 
ангажпваних прпфеспра се бира кпји прпфеспр пптписује испитне пријаве, бира се за кпју се групу унпсе 
пцене, ппсле шега се наставнику приказује списак студената кпји су пријавили тај испит. Наставник мпже 
студента пценити пценпм 6 -10, или евидентирати да је студент пап испит, да није на испит ни изащап, или 
да је удаљен са испита. Касније, студентски пдсек самп треба да верификује те пцене. 
 

3.3. Активнпсти студената 
Укпликп је заппслени прпфеспр или асистент, прекп пвпг мпдула мпже впдити евиденцију 

активнпсти студената на предметима на кпјима је ангажпван. Ппд активнпстима се ппдразумевају 
кплпквијуми, лабпратпријске вежбе, прпјекти, семестрални радпви, кап и испитне активнпсти пппут 
тестпва, писмених и усмених делпва испита и сл.  

За сваку активнпсти билп да је предиспитна или испитна евидентира се брпј псвпјених ппена и на 
пснпву псвпјених ппена и фпрмуле за фпрмираое пцене систем аутпматски припрема пцену на испиту. 
 

3.4. Преглед матичних ппдатака 
Заппслени мпже прегледати свпје матишне ппдатке кпји се шувају у инфпрмацинпм систему. 

 

3.5. Преглед ппдатака п заппсленима 
Заппслени мпже претраживати базу ппдатака других заппслених пп имени и/или презимену. 

 

3.6. Преглед рпкпва и испита пп рпкпвима 
Заппслени мпже да види датуме ппшетка и заврщетка свакпг испитнпг рпка дп краја календарске 

гпдине, кап и датуме ппшетка и заврщетка пријаве испита за сваки рпк. Укпликп је студентски пдсек 
дефинисап расппред испита пп рпкпвима, мпгуће је и прегледати расппред свих испита у свакпм 
ппјединашнпм рпку, или испита кпји су пд интереса за наставника (тј. испита из предмета на кпјима је 
наставник ангажпван). 
 

3.7. Преглед ангажпваоа пп предметима 
Заппслени мпже прегледати списак ангажпваоа за извпђеое наставе на факултету (предаваоа, 

вежбе, лабпратпријске вежбе). 
 
3.8. Преглед ппдатака п предметима 
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Заппслени мпже прегледати све релевантне ппдатке п билп кпм предмету на факултету (преглед 
наставних група на кпјим са држи предмет, преглед услпвних предмета за тај предмет, преглед прпфила 
на кпјима се држи настава из тпг предмета, преглед ангажпваних предаваша, брпј шаспва). 
 

3.9. Расппред часпва 
Заппслени мпже пра ктишнп пп билп кпм критеријуму да прегледа расппред шаспва. Кап првп, 

мпже да прегледа свпј расппред шаспва, затим расппред за прпизвпљнпг студента, расппред за салу, за 
прпфеспра и за прпфил. 
 
 3.10. Преглед ппдатака студентима 

Заппслени мпже претражити базу пп датака студената пп имену, презимену, брпју индекса или 
кпмбинацијпм некпг пд пвих параметара. Затим је пмпгућен преглед свих релевантних ппдатка п 
студентима: урађене пбавезе, пцене, матишни ппдаци, пријаве и слишнп. 
 
 3.11. Управа 

Укпликп је заппслени декан или прпдекан, прекп пвпг мпдула мпже прегледати ппдатке п 
ангажпваоима свих заппслених, кадрпвске ппдатке и дпбити разне извещтаје и статистике. 
 
 3.12. Прпмена лпзинке 

Заппслени мпже сампсталнп прпменити лпзинку за приступ веб апликацији. 
 
 3.13. Мпгућнпст преузимаоа фајлпва 

Заппслени мпгу преузети фајлпве прекп веб сервиса. Пва ппција је ппсебнп кприсна за фајлпве кпји 

треба да буду дпступни самп заппсленима, а не и щирем аудитпријуму. 
Ппнуђенп дпбра мпра у пптпунпсти испуоавати све услпве из технишке спецификације. Цена 

пбухвата трпщкпве израде, имплементације, пущтаоа у рад, пбуке за рад крајоих кприсника, издаваое 
сертификата п пдржанпј пбуци, сервисну ппдрщку у гарантнпм перипду, кап и све друге неппменуте 
трпщкпве неппхпдне за реализацију предметнпг угпвпра. Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
 

ПСТАЛИ ППШТИ ЗАХТЕВИ 
 
Имплементација и тренинг 

Пбавеза ппнуђаша је да припреми кпмплетан тренинг материјал кпји се тише имплементираних 
функципналнпсти  и  исппруши  га  тпкпм  прпјекта  на  српскпм  језику кап и  технишка  и  пстала 
дпкументација кпја се тише стандардних функципналнпсти рещеоа.  Такпђе, скрипте  и  други  тренинг  
материјали  кпји  се тишу  реализације,  имплементације  и  ппдещаваоа  кпнкретних  пбласти  стратегија,  
мера и других пбјеката мпрају бити на српскпм језику. 
 

Ппнуђаш  је  у  пбавези  да  сашини  упуствп  на  српскпм  језику  кпје  ће  бити  намеоенп  крајоим 

кприсницима и ппмагати им у свакпдневнпм раду у систему. 
 
Фазе прпјекта 
 

Прпјекат се реализује у щест фаза, и тп: 
1.   припрема; 
2.   дизајн; 
3.   развпј и имплементација; 
4.   тестираое; 
5.   пбука и 
6.   прпдукција. 
 

Рпк за кпмплетну реализацију прпјекта је највище 2 (два) месеца, пд дана закљушеоа угпвпра. 
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Гарантни перипд 

Гарантни перипд у кпме је изабрани ппнуђаш дужан да пбезбеди птклаоаое упшених 
прпграмских грещака изнпси минималнп 24 месеца пд ступаоа на снагу записника п примппредаји 
инфпрмаципнпг система на упптребу Нарушипцу. 

Пбавеза изабранпг ппнуђаша пднпснп пружапца услуге је да у перипду пд 24 месеца пд дана 
ступаоа на снагу записника п примппредаји инфпрмаципнпг система пбезбеди без накнаде пдржаваое 
и технишку ппдрщку за кприщћеое исппрушенпг инфпрмаципнпг система. 

Пдржаваое пднпснп технишка ппдрщка за кприщћеое инфпрмаципнпг система пбухвата: 
1) редпвнп  пдржаваое  у  смислу  пбезбеђеоа  кпнтинуиранпг  кприщћеоа  Инфпрмаципнпг 

система кприсника; 
2) пдржаваое, сервисираое и креираое какп инкременталне такп и кпмплетне резервне 

кппије базе ппдатака Инфпрмаципнпг система; 
3) ппдрщку администратпру и пбушеним струшним лицима; 
4) прилагпђаваое Инфпрмаципнпг система насталим прпменама закпнскпг пквира и ппщтих 

аката Нарушипца у тпку експлпатације; 
5) пстале захтеве кприсника у пквиру ппстпјећих функципналнпсти Инфпрмаципнпг система. 

Укпликп у ппследоа три месеца пре истека гарантнпг перипда дпђе дп прпблема у 
функципнисаоу инфпрмаципнпг система, кпји захтевају пбимнији ангажман ппнуђаша на птклаоаоу 
истпг дужи пд петнест дана, изабрани ппнуђаш је у пбавези да за кпнкретнп рещеое прпдужи перипд 
гаранције за дпдатна три месеца накпн истека редпвнпг гарантнпг перипда. 

Изабрани ппнуђаш ће приступити птклаоаоу недпстатака на пснпву писанпг захтева нарушипца 
кпји садржи ппис недпстатка, детаљнп пбразлпжеое каквп се ппнащаое инфпраципнг система пшекује и 
прецизнп наведене ппдатке п услпвима у кпјима настаје недпстатак шије се птклаоаое захтева. 

Када изабрани ппнуђаш птклпни недпстатке, сашиниће се записник кпји пптписују нарушилац и 
изабрани ппнуђаш и у кпме се кпнстатује да је недпстатак настап у перипду пд три (или маое) месеци  пре 
истека гарантнпг перипда птклпоен и да се за тп рещеое гарантни перипд прпдужава за дпдатна три 
месеца накпн истека редпвнпг гарантнпг перипда. 
 
НАППМЕНА: 
Технишка спецификација је саставни деп ппнуде. Ппнуђаш је у пбавези да парафира све стране 
спецификације и пптпище на за тп предвиђенп местп. 
Укпликп ппнуђаш наступа са группм ппнуђаша (кпнзпрцијуму), технишку спецификацију треба да пптпищу 
или сви шланпви групе или ппнуђаш кпји је пвлащћени заступник групе ппнуђаша (нпсилац кпнзпрцијума). 
 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ. 
 
 
 

Датум:  ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППНУЂАЧА 

Местп:  ____________________   

 

   

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

 М. П.  
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ПСТАЛИ ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА КПНТРПЛПМ КВАЛИТЕТА И 
ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 
2.2. Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета: 

Дпбрп се исппрушује и имплементира нашин кпји је прпписан за пву врсту дпбара, кпји мпра дпбра 
пбезбедити пд делимишнпг или пптпунпг пщтећеоа. 

Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем дпбара врщиће пвлащћенп лице Нарушипца, уз 
присуствп представника изабранпг ппнуђаша приликпм кпје ће бити пптписан Записник п примппредаји. 
Пптписиваоу Записника п примппредаји претхпди исппрука, инсталација, пущтаое у рад, пбука за рад 
крајоих кприсника и издаваое сертификата п пдржанпј пбуци. 

Гарантни рпк: минимални гарантни рпк за исппрушена дпбра је 24 месеца пд датума пптписиваоа 
записника п примппредаји. Ппнуђаш је у пбавези да у гарантнпм рпку пбезбеди бесплатан сервис пд 
стране пвлащћених сервисних инжеоера. 

Гаранција пбухвата све јединице.  
 

2.3. Рпк за израду и имплементацију: 
Рпк за израду, инсталацију, имплементацију, пбуку за рад крајоих кприсника инфпрмаципнпг 

система не мпже бити дужи пд 2 (два) месеца рашунајући пд дана закљушеоа угпвпра.  
 
2.4. Местп исппруке дпбара (имплементације ппслпвнп-инфпрмаципнпг система): 

Исппрушилац је дужан да дпбрп исппруши и инсталира у седищте Нарушипца, Булевар цара Лазара 
1, Нпви Сад у складу са упутствима Нарушипца. 

 

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа ппнуђена цена.  
Укпликп два или вище ппнуђаша имају ппнуде са истпм ппнуђенпм ценпм, угпвпр за предметну 

набавку ће се дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе краћи рпк испoрукe. 
У слушају да нарушилац прими две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм и истим 

ппнуђеним рпкпм испoрукe Кпмисија ће угпвпр за предметну набавку дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј 
ппнуди наведе дужи гарантни рпк. 

  

4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ 
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

4.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА П 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има ппнуђаш акп испуоава пбавезне услпве из шлана 
75. Закпна п јавним набавкама став 1. ташка 1), 2) и 4).  

Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати: 
- да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар,  
- да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре, кап и  

- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 
средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (шл. 
75. ст. 2. Закпна). 
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4.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКПНА П 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
Нарушилац у предметнпм ппступку јавне набавке пд ппнуђаша захтева испуоенпст следећих 

дпдатних услпва: 
 

Ппслпвни капацитет 
 Да је ппнуђаш реализпвап инфпрмаципни систем за рад студентских или слишних служби 

на најмаое 20 (двадесет) пбразпвних или пп систему рада слишних устанпва и да је 
пмпгућенп аутпматскп генерисаое пптребних ппдатака за електрпнскп слаое/ 
дпстављаое истих пдгпварајућим државним институцијама. 

 
Финансијски капацитет:  

 Пптребнп је да је Ппнуђаш бип непрекиднп ликвидан у перипду 3 месеца пре пбјављиваоа 
Ппзива за ппднпщеое ппнуда, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти. 

 
Кадрпвски капацитет:  

 Ппнуђаш треба да има најмаое 15 (петнаест) заппслених или пп другпм пснпву ангажпваних 
лица виспке струшне спреме, инжеоера елетрптехнишких или рашунарских наука на 
ппслпвима развпја и пдржаваоа инфпрмаципних система. 

 
Технички услпви решеоа 

 Да инфпрмаципни систем буде реализпван на ''open source'' технплпгији, без пптребе за 
набавкпм билп каквих дпдатних лиценци пд стране Нарушипца за пптребе кприщћеоа 
истпг. 

 
 4.3. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ ППДИЗВПЂАЧ 

Ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. Закпна п јавним набавкама став 1. 
ташка 1), 2) и 4). 

Ппдизвпђаш испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује: 
- да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
- да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре, кап и  

- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

 

4.4. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ППНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. Закпна п јавним 

набавкама став 1. ташка 1), 2) и 4).  
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује: 

- да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
- да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре, кап и   

- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 
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Ппнуђаши из групе ппнуђаша дпдатне услпве испуоавају заједнп, ппсматрајући испуоенпст истих 
кумулативнп.  

 
4.5. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама, испуоенпст пбавезних услпва из шлана 

75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама и дпдатних услпва наведених у Кпнкурснпј 
дпкументацији, дпказује се дпстављаоем Изјаве кпјпм ппнуђач ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм 
пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама и кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Саставни деп кпнкурсне дпкументације је Пбразац наведене изјаве, кпји ппнуђаш треба 
да пппуни и пптпище. 

 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. 
став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама, дпказује се дпстављаоем Изјаве кпјпм ппдизвпђач 
ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава услпве утврђене Закпнпм 
п јавним набавкама. Укпликп ппнуђаш наступа са вище ппдизвпђаша, пбразац наведене Изјаве треба 
умнпжити у дпвпљнпм брпју примерака. Саставни деп кпнкурсне дпкументације је Пбразац наведене 
изјаве, кпји ппдизвпђаш треба да пппуни и пптпище. 

 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1. ташка 
1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама и дпдатних услпва наведених у кпнкурснпј дпкументацији, дпказује 
се дпстављаоем Изјаве кпјпм сваки ппнуђач из групе ппнуђача ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм 
пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама и кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Саставни деп кпнкурсне дпкументације је Пбразац наведене изјаве, кпји сваки ппнуђаш 
из групе ппнуђаша треба да пппуни и пптпище. У пвпм слушају пбразац наведене Изјаве треба умнпжити у 
дпвпљнпм брпју примерака.  

 

Услпв из шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш дпказује писанпм Изјавпм датпм 
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу и иста је саставни деп пве Кпнкурсне 
дпкументације. Пбразац пве изјаве пппуоава, пверава и пптписује ппнуђаш, сваки ппнуђаш из групе 
ппнуђаша, пднпснп сваки ппдизвпђаш. 

 
Дoкaзи o испуоeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaручилaц мoжe 

прe дoнoшeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд пoнуђaчa, чиja je пoнудa нa oснoву извeштaja 
кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeоeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу 
свих или пojeдиних дoкaзa.  

 

Нaрушилaц ниje дужaн дa oд пoнуђaшa зaтрaжи дoстaвљaоe свих или пojeдиних дoкaзa укoликo зa 
истoг пoнуђaшa пoсeдуje oдгoвaрajућe дoкaзe из других пoступaкa jaвних нaбaвки кoд тoг нaрушиoцa. 

 
4.6. ППШТЕ НАППМЕНЕ У ППГЛЕДУ ДПКАЗИВАОА 
Aкo je пoнуђaш дoстaвиo изjaву из шлaнa 77. стaв 4. Закпна п јавним набавкама, нaрушилaц прe 

дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa мпже дa oд пoнуђaшa шиja je пoнудa oцeоeнa кao нajпoвoљниja 
зaтрaжи дa дoстaви кoпиjу дoкaзa o испуоeнoсти услoвa, a мoжe и дa зaтрaжи нa увид oригинaл или 
oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa. Нaрушилaц дoкaзe мoжe дa зaтрaжи и oд oстaлих пoнуђaшa.  

 

Укпликп се Нарушилац ппредели да пд ппнуђаша захтева дпставу дпказа п испуоенпсти услпва, 
ппнуђаш је дужан да дпстави следеће дпказе:  

 
1) за испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш 

дпказује дпстављаоем следећих дпказа: 
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 Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна – Дпказ:  

 Правна лица: 
 Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг 
Привреднпг суда. 
 

 Предузетници: 

 Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра. 

 Наппмена: ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не 
мпрају да дпставе Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
 

 Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна – Дпказ:  

 Правна лица: 
 1. Извпд из казнене евиденције пднпснп увереоe надлежнпг пснпвнпг и вищег суда на шијем 
ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка 
странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре. Укпликп пптврда једнпг пд надлежних судпва садржи ппдатке из казнене евиденције 
пснпвнпг и вищег суда, дпвпљнп је дпставити самп ту пптврду;  
 2. Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у 
Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг 
криминала; 
 3. Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се 
пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп 
пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према 
месту пребивалищта закпнскпг заступника).  
 Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих.  
 

 Предузетници и физичка лица:  
 Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се 
пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није 
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или 
према месту пребивалищта). 
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда  
 

 Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна – Дпказ: 

 Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 
увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних 
јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације.  
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
 
 Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру ппнуђаша кпји се впди кп Агенције за привредне регистре 
наведене ппщте услпве не мпрају дпказивати, негп прилажу пптврду п регистрацији у регистру ппнуђаша. 
 
 2) за испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује 
дпстављаоем дпстављаоем следећих дпказа: 
 Неппхпдан ппслпвни капацитет дпказује се дпстављаоем пптиписане изјаве нарушипца п 
исппрушенпм и пущтенпм у упптребу инфрпмаципнпг стистема пд стране ппнуђаша. 
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 Неппхпдан финансијски капацитет дпказује се дпстављаоем Пптврде Нарпдне банке Србије п 
брпју дана неликвиднпсти за тражени перипд. Какп је oвaj пoдaтaк jaвнo дoступaн на интернет страници 
НБС, ппнуђаш није у пбавези да дпставе наведену пптврду. 

 Неппхпдан кадрпвски капацитет дпказује се (за свакпг заппсленпг или ангажпванпг пп другпм 
пснпву) дпстављаоем фптпкппија важећег МА пбрасца п пријави на пбавезнп спцијалнп псигураое за 
заппслене и угoвoрa o рaду или угпвпра п ангажпваоу пп другпм пснпву из кпг се недвпсмисленп мпже 
утврдити да лице пбавља ппслпве кпји су у неппсреднпј вези сa прeдмeтoм jaвнe нaбaвкe, кап и 
фптпкппија диплпма п стешенпм академскпм зваоу. 
 Неппхпдан технички капацитет дпказује се даваоем изјаве ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу да је инфпрмаципни систем кпји је предмет јавне набавке развијен у ''open source'' 
технплпгијама и не захтева набавку дпдатних лиценци пд стране нарушипца за кприщћеое истпг. 
   

Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана пд дана 
упућиваоа захтева за дпстављаое дпкументације, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију 
тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 
надлежних пргана. 

Нaрушилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву, пoнуду зaтo щтo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн oвим 
зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaш, нaвeo у пoнуди интeрнeт стрaницу нa кojoj су 
трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.  

 

Укoликo je дoкaз o испуоeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaш дoстaвљa кoпиjу 
eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje eлeктрoнски дoкумeнт, 
oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe дoкaз дoстaвљa у извoрнoм eлeктрoнскoм oблику.  

 
Aкo пoнуђaш имa сeдищтe у другoj држaви, нaрушилaц мoжe дa прoвeри дa ли су дoкумeнти кojимa 

пoнуђaш дoкaзуje испуоeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe нaдлeжних oргaнa тe држaвe.  
 
Aкo пoнуђaш ниje мoгao дa прибaви трaжeнa дoкумeнтa у рoку зa пoднoщeоe пoнудe, збoг тoгa щтo 

oнa дo трeнуткa пoднoщeоa пoнудe нису мoглa бити издaтa пo прoписимa држaвe у кojoj пoнуђaш имa 
сeдищтe и укoликo уз пoнуду прилoжи oдгoвaрajући дoкaз зa тo, нaрушилaц ћe дoзвoлити пoнуђaшу дa 
нaкнaднo дoстaви трaжeнa дoкумeнтa у примeрeнoм рoку.  

Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaш имa сeдищтe нe издajу дoкaзи из шлaнa 77. Закпна п јавним 
набавкама, пoнуђaш мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривишнoм и 
мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoщћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм или 
другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe. 

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва. 

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, 
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на 
прпписан нашин. 

5. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду (у даљем тексту: упутствп) садржи следеће ппдатке п 
захтевима нарушипца у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди ппступак јавне 
набавке. 
 

5.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ 
Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. Ппнуђаш мпже да прилпжи деп ппнуде кпји се 

пднпси на технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију и на енглескпм језику. Укпликп 
Нарушилац у тпку струшне пцене ппнуда утврди да би тај деп требалп да буде преведен на српски језик, 
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пдредиће ппнуђашу рпк у кпме је дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде. Превпд мпра бити пверен пд 
стране судскпг тумаша. У слушају сппра, релевантна је верзија кпнкурсне дпкументације на српскпм језику. 

 

5.2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ  
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује 

тражене ппдатке, на сва за тп предвиђена места, у пбрасцима кпји су саставни деп Кпнкурсне 
дпкументације. Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из Кпнкурсне 
дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или написана 
непбрисивим мастилпм, пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Ппнуђаш ппднпси 
ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са 
сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. Ппжељнп је да сви дпкументи ппднети уз ппнуду буду 
ппвезани тракпм – спиралпм. 

Сви пбрасци у Кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити пппуоени, пверени и пптписани пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша.  

Укпликп група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду, пбрасце пппуоава, пверава и пптписује 
пвлащћенп лице ппнуђаша - шлана групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и 
кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем.  

Акп ппнуђаш ушествује са ппдизвпђашем, пбрасце пппуоава, пверава и пптписује пвлащћенп лице 
ппнуђаша. 

Приликпм ппднпщеоа ппнуде ппнуђаш је дужан да дпстави: 
- парафирану и пптписану Техничку спецификацију кпја је саставни деп дпкументације; 
- пппуоен и пптписан пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за ппнуђача (Пбразац 6. кпји је 

саставни деп кпнкурсне дпкументације);  
- пппуоен и пптписан пбразац  Изјаве п испуоаваоу услпва за ппдизвпђача (Пбразац 7. кпји је 

саставни деп кпнкурсне дпкументације кпји дпстављају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
ппнуду са ппдизвпђашем); 

- пппуоен и пптписан пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за свакпг пд ппнуђача из групе 
ппнуђача (Пбразац 8. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације кпји дпстављају самп пни 
ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду); 

- Сппразум кпјим се ппнуђачи из групе међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое 
јавне набавке – укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша – пптписан пд стране свих ппнуђаша 
из групе ппнуђаша. 

- пппуоен и пптписан Пбразац ппнуде (Пбразац 9. кпји је саставни деп кпнкурсне 
дпкументације); 

- Мпдел угпвпра пппуоен на свим местима где је тп предвиђенп, пверен пешатпм и пптписан на 
ппследопј страни мпдела угпвпра, шиме пптврђује да прихвата елементе мпдела угпвпра.  
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашима, у мпделу угпвпра мпрају бити наведени сви 
ппдизвпђаши (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне дпкуменатције); 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде сви ппнуђаши из групе ппнуђаша мпрају бити наведени 
у мпделу угпвпра. (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне дпкуменатције); 

- пппуоен и пптписан пбразац Изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 11. кпји је саставни деп 
кпнкурсне дпкументације); 

- пппуоен и пптписан пбразац Изјаве п ппштпваоу пбавеза из члана 75. став 2. Закпна п јавним 
набавкама (Пбразац 12. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације); 

- Ппнуда мпже да садржи пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Трпшкпви припремаоа 
ппнуде. Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва 
припремаоа ппнуде. Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не 
мпже тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва. Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из 
разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве 
израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца 
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и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих 
трпщкпва у свпјпј ппнуди (Пбразац 13. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације) 

- Пбразац Изјава ппнуђача да ће приликпм закљушеоа угпвпра предати Нарушипцу средствп 
финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку (пбразац 14. кпји је 
саставни деп кпнкурсне дпкументације. 

 

Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм се 
ппднпсе у затвпренпј кпверти или кутији на адресу нарушипца Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки 
факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте кпјпј је на 
предопј страни написан текст: „Ппнуда – не птварајте – Јавна набавка мале вреднпсти дпбара – 
НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ 
ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД, редни брпј набавке: ЈНМВ 56/19“, ппщтпм или лишнп прекп 
писарнице (канцеларија бр. 16 Стара зграда). На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу 
ппнуђаша, брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група 
ппнуђаша, на пплеђини кпверте је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и 
адресе свих ушесника у заједнишкпј ппнуди, брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. Ппнуде 
мпрају бити у целини припремљене у складу са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуда се 
сашиоава на српскпм језику, а цена се изражава у динарима, и иста мпра бити фиксна тј. не мпже се 
меоати. Ппнуда се саставља такп щтп Ппнуђаш уписује тражене ппдатке у преузете пригиналне пбрасце 
кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације, кпји мпрају бити пптписани пд стране пвлащћенпг лица. 
Измена билп кпг пбрасца није дпзвпљена и ппнуде са измеоеним пбрасцима ће бити пдбијене. Кпд 
сашиоаваоа ппнуда, Ппнуђаши се мпрају придржавати упутстава и захтева из ппзива за ппднпщеое 
ппнуда и кпнкурсне дпкументације за предметну набавку. Ппнуда мпра да садржи све елементе кпји су 
тражени у кпнкурснпј дпкументацији и накнаднп ппслатим дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима 
или изменама и дппунама кпнкурсне дпкументације. Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
 

Рпк за ппднпшеое ппнуда: 23. септембар 2019. гпдине дп 09,00 часпва. Благпвременим ће се 
сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца дп 23. септембра 2019. гпдине дп 09,00 шаспва. 
Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан државнпг празника, кап 
ппследои дан рпка за ппднпщеое ппнуда сматраће се први наредни радни дан, дп 09,00 шаспва. 
Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати, негп ће се нептвпрене вратити ппнуђашу. 
 

Местп, време и начин птвараоа ппнуда: јавнп птвараое ппнуда изврщиће се дана 23. септембра 
2019. гпдине са ппшеткпм у 10,00 шаспва у прпстпријама Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Булевар цара 
Лазара бр. 1, у Сали за седнице Факултета. Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је 
нерадни или дан државнпг празника, птвараое ппнуда ће се пбавити, први наредни радни дан, са 
ппшеткпм у 10,00 шаспва. 

 

5.3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ 
ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ ППДНЕТА, УКПЛИКП ЈЕ 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 
 Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 

 

5.4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене. 

 

5.5. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на 

нашин на кпји се ппнуда ппднпси. Измена, дппуна или пппзив ппнуде се дпставља, ппщтпм или 
неппсреднп, на адресу Нарушипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар 
цара Лазара брпј 1. На кпверти мпра бити назнашенп да ли је у питаоу измена, дппуна или пппзив 
ппнуде, кап и предмет и редни брпј јавне набавке. 
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5.6. САМПСТАЛНП УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ И СА ППДИЗВПЂАЧЕМ  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднeп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 

ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда. 
 

5.7. АНГАЖПВАОЕ ППДИЗВПЂАЧА 
Укпликп ппнуђаш ангажује ппдизвпђаша дужан је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат укупне 

вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу и деп предмета набавке кпји ће се изврщити прекп 
ппдизвпђаша. Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппнуђаш ппверити ппдизвпђашу не мпже бити 
већи пд 50 %. 

Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, дужан 
је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај 
ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру. 

Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка 
јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм 
нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра 
нарушилац претрпеп знатну щтету. У пвпм слушају нарушилац је дужан да пбавести прганизацију надлежну 
за защтиту кпнкуренције. 

Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни 
ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоава све 
услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца. 

 
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.  
Сaстaвни дeo зajeднишкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaши из групe мeђусoбнo и прeмa 

нaрушиoцу oбaвeзуjу нa изврщeоe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:  
1) пoдaткe o шлaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe 

зaступaти групу пoнуђaшa прeд нaрушиoцeм и  
2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaшa из групe пoнуђaшa у изврщeоу угoвoрa. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 

ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 

набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и 

угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
5.9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ И ДРУГП 
Начин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана уреднп 

примљенпг рашуна (пд стране нарушипца). Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. Аванснп 
плаћаое није дпзвпљенп. 

Рпк за израду и имплементацију: Дпбављаш се пбавезује да изради и имплементира предметна 
дпбра у рпку не дужем пд 2 (два) месеца пд дана закљушеоа угпвпра. 

Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем дпбара врщиће пвлащћенп лице Нарушипца, уз 
присуствп представника изабранпг ппнуђаша приликпм кпје ће бити пптписан записник п примппредаји 
кпји ће уз рашун бити предуслпв за плаћаое. 

Гарантни рпк: Гарантни рпк за птклаоаое упшених недпстатака у раду инфпрмаципнпг система је 
минимум 24 (двадесетшетири) месеца. 

Местп исппруке дпбара: дпбављаш је дужан да предметна дпбра имплементира у седищту 

Нарушипца, Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад у складу са инструкцијама Нарушипца. 
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Рпк важеоа ппнуде: Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа 
ппнуда. У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику затражити пд ппнуђаша 
прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не 
мпже меоати ппнуду.  

 
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАОА ЦЕНЕ 
Ппнуда мпра да пбухвата све услуге из Спецификације. Цена у ппнуди мпра бити исказана за сваку 

ставку. Цена мпра да буде исказана у динарима пп јединици мере. На крају пбрасца ппнуде исказује се 
укупна вреднпст без ПДВ-а и укупна вреднпст са ПДВ-пм. У цену мпрају бити урашунати сви припадајући 
трпщкпви. Угпвпрена цена пбухвата изврщеое услуга, трпщкпве материјала и ппреме пптребне за 
изврщеое услуга, трпщкпве трансппрта, кап и све зависне и пратеће трпщкпве. Цена је фиксна и не мпже 
се меоати. Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене. Неупбишајенп ниска цена у 
смислу пвпг закпна је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву цену и 
изазива сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима. Акп је у ппнуди 
исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће тражити пбразлпжеое свих оених саставних делпва 
кпје сматра мерпдавним, пднпснп ппступиће у складу са шланпм 92. Закпна п јавним набавкама. 

 
5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
Нарушилац захтева средства финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у гарантнпм 

рпку, и тп: 
Ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр дужан је да, приликпм закљушеоа угпвпра, Нарушипцу дпстави 

средствп финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку у виду бланкп, сплп 
менице са менишним писмпм/пвлащћеоем, кппијпм картпна са деппнпваним пптписима пвлащћенпг 
лица ппнуђаша, кппијпм захтева за регистрацију менице и ПП пбрасца. 

Менишнп пвлащћеое се даје на пбрасцу кпји сашиоава Нарушилац.  
Меница мпра бити регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ ппнуђаш уз 

меницу дпставља кппију захтева за регистрацију менице, пверенпг пд стране свпје ппслпвне банке. 
Садржина: Бланкп сплп меница мпра бити безуслпвна, платива на први ппзив, не мпже садржати 

дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс пд пнпга кпји 
је пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. Бланкп сплп меница 
мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша.  

Менишнп писмп/пвлащћеое пбавезнп се даје на пбрасцу кпји дпставља Нарушилац и мпра да 
садржи (ппред псталих ппдатака) и ташан назив кприсника менишнпг писма/пвлащћеоа (Нарушипца), 
предмет јавне набавке – брпј и назив јавне набавке, изнпс на кпји се издаје – 10% пд укупне вреднпсти 
наведене у угпвпру и у динарима без пдв-а, са навпђеоем рпка важнпсти. 

Рпк трајаоа: Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је најмаое 30 
(тридесет) дана дужи пд угпвпренпг гарантнпг рпка. 

Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп ппнуђаш-нпсилац ппсла у тпку 
изврщеоа угпвпра не ппщтује пбавезе у рпкпвима и на нашин кпје је прихватип пптписиваоем истпг. 

Укпликп средствп пбезбеђеоа није датп у складу са захтевпм Нарушипца неће се приступити 
пптписиваоу угпвпра збпг битних недпстатака. 

 
5.12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА 
Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaрушиoцa дoдaтнe инфoрмaциje или 

пojaщоeоa у вeзи сa припрeмaоeм пoнудe, при шeму мoжe дa укaжe нaрушиoцу и нa eвeнтуaлнo уoшeнe 
нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa зa 
пoднoщeоe пoнудe. 

Нaрушилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви нa Пoртaлу 
jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници. 
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремпм ппнуде ппнуђаш мпже тражити искљушивп у 
писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, 
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Булевар цара Лазара бр. 1, Нпви Сад или путем електрпнске ппщте: javne.nabavke.tf@uns.ac.rs са 
пбавезнпм назнакпм: „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима кпнкурсне 
дпкументације за јавну набавку мале вреднпсти дпбара ______ (навести назив и редни брпј набавке)". 
 

5.13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА 
 Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша. 

Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд знашаја 
за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je непдгпварајућа 
или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп другашије не прпизилази 
из прирпде ппступка јавне набавке. 

Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. 

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити 

кап неприхватљиву. 
 

5.14. ПБАВЕШТЕОЕ П НАКНАДИ ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне 

свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 

5.15. ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaш, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, oднoснo 

зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa у кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je 
прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи щтeту збoг пoступaоa нaрушиoцa прoтивнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa (у 
дaљeм тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa). 

Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe дa пoднeсe Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe, Држaвнa рeвизoрскa 
институциja, jaвни прaвoбрaнилaц и грaђaнски нaдзoрник.  

Зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси сe нaрушиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa Рeпублишкoj 
кoмисиjи.  

Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив свaкe рaдоe 
нaрушиoцa, oсим aкo Зaкoнoм п јавним набавкама ниje другaшиje oдрeђeнo.  

Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoщeоe пoнудa 
или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je примљeн oд стрaнe нaрушиoцa нajкaсниje 
сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, a у пoступку jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти aкo je 
примљeн oд стрaнe нaрушиoцa три дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, бeз oбзирa нa нaшин 
дoстaвљaоa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa шлaнoм 63. стaв 2. Зaкoна п јавним набавкама 
укaзao нaрушиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, a нaрушилaц истe ниje oтклoниo.  

Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдоe кoje нaрушилaц прeдузмe прe истeкa рoкa зa 
пoднoщeоe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из шлaна 149. стaв 3. Зaкoна п јавним набавкама, смaтрaћe сe 
блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa.  

Пoслe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, и oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa пoднoщeоe 
зaхтeвa зa зaщтиту прaвa je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaоa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки, a пeт дaнa 
у пoступку jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти.  

Зaхтeвoм зa зaщтиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa прeдузeтe у пoступку jaвнe 
нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa оeгoвo пoднoщeоe прe 
истeкa рoкa зa пoднoщeоe зaхтeвa из ст. 3. и 4. шлaнa 149. Зaкoна п јавним набавкама, a пoднoсилaц 
зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.  

mailto:javne.nabavke.tf@uns.ac.rs
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Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaщтиту прaвa oд стрaнe истoг 
пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa зa кoje je пoднoсилaц зaхтeвa 
знao или мoгao знaти приликoм пoднoщeоa прeтхoднoг зaхтeвa.  

Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у 
изнпсу пд 60.000 динара. 

 
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна п јавним набавкама, 

прихватиће се: 
1.) Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. Зaкoна п јавним набавкама кпја садржи 

следеће елементе: 
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак 

да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа налпга. 
(3) изнпс таксе из шлана 156. Зaкoна п јавним набавкама шија се уплата врщи; 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 

защтиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 

защтиту права; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена 

уплата таксе; 
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке. 
2.) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или 

ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 1. 
3.) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 

пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, 
псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у 
пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници 
бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава); 

4.) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) кпји 
имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим прпписпм. 

 
5.16. УППТРЕБА ПЕЧАТА 
Приликпм сашиоаваоа ппнуде, Ппнуђаш није у пбавези да упптреби пешат, у складу са 

Правилникпм п дппуни Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима 
јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва, брпј 110-00-13/2019-01, пд 04. јуна 2019. 
гпдине, дпнещеним пд стране Управе за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 41/19). 
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6. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППНУЂАЧА 

 
 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 

заступник ппнуђаша, дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
Ппнуђаш ______________________________________________________ (навести назив ппнуђаша) у 
ппступку јавне набавке мале вреднпсти дoбaрa – НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА 
ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД, редни брпј набавке: ЈНМВ 
56/19, испуоава услпве из шлана 75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама и дпдатне услпве 
наведене у Кпнкурснпј дпкументацији и тп: 

- Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
- Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре; 

- Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји); 

- Да је ппнуђаш реализпвап инфпрмаципни систем за рад студентских или слишних служби на 
најмаое 20 (двадесет) пбразпвних или пп систему рада слишних устанпва и да је пмпгућенп 
аутпматскп генерисаое пптребних ппдатака за електрпнскп слаое/ дпстављаое истих 
пдгпварајућим државним институцијама. 

- Ппнуђаш у перипду 3 месеца пре пбјављиваоа Ппзива ппднпщеое ппнуда бип непрестанп 
ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти; 

- Ппнуђаш нa пoслoвимa кojи су у нeпoсрeднoj вeзи сa прeдмeтoм jaвнe нaбaвкe има минимум 15 
(петнест) заппслених инжиоера електрптехнишких или рашунарских наука на ппслпвима развпја и 
пдржаваоа инфпрмаципних система. 

- Инфпрмаципни систем је развијен у ''open source'' технплпгијама и незатева дпдатне лиценце за 
кприщћеое истпг пд стрне нарушипца 
 

 
 

 
Датум:  ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППНУЂАЧА 

Местп:  ____________________   

 

   

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

 М. П.  
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7. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППДИЗВПЂАЧА  

 
 
 

У складу са шланпм 77. став 4 Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 
заступник ппдизвпђаша, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 
Ппдизвпђаш _____________________________________________________  
(навести назив ппдизвпђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара – НАБАВКА ППСЛПВНП-
ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ 
САД, редни брпј набавке: ЈНМВ 56/19, испуоава услпве из шлана 75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п 
јавним набавкама и тп: 
 

- ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
- ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре;  

- ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји). 

 
 
 

Датум: ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППДИЗВПЂАЧА 

 

Местп:_____________________   

   

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

 М. П.  

 

Наппмена: 

 
Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем. 
Изјаву пппуоава, пптписује и печатпм пверава ппдизвпђач, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђач са ппдизвпђачем, у пбавези је да за свакпг ппдизвпђача, пднпснп ппдизвпђаче 
дпстави пвај пбразац. Образац  фптпкппирати у дпвпљнпм брпју примерака. 
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8. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА СВАКПГ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА  

 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 
заступник ппнуђаша, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 
 

Ппнуђаш______________________________________________________ (навести назив ппнуђаша) у 
ппступку јавне набавке мале вреднпсти јавне набавке мале вреднпсти дпбара – НАБАВКА ППСЛПВНП-
ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ 
САД, редни брпј набавке: ЈНМВ 56/19, испуоава услпве из шлана 75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п 
јавним набавкама, и тп: 

- ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
- ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре; 

- ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји); 

 
Дпдатне услпве наведене у Кпнкурснпј дпкументацији испуоава заједнп са псталим ппнуђашима из групе 
ппнуђаша, и тп: 

- Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји); 

- Ппнуђаш у перипду 3 месеца пре пбјављиваоа Ппзива ппднпщеое ппнуда бип непрестанп 
ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти; 

- Да је ппнуђаш реализпвап инфпрмаципни систем за рад студентских или слишних служби на 
најмаое 20 (двадесет) пбразпвних или пп систему рада слишних устанпва и да је пмпгућенп 
аутпматскп генерисаое пптребних ппдатака за електрпнскп слаое/ дпстављаое истих 
пдгпварајућим државним институцијама. 

- Ппнуђаш нa пoслoвимa кojи су у нeпoсрeднoj вeзи сa прeдмeтoм jaвнe нaбaвкe има минимум 15 
(петнест) заппслених или пп другпм пснпву ангажпваних инжиоера електрптехнишких или 
рашунарских наука на ппслпвима развпја и пдржаваоа инфпрмаципних система. 

- Инфпрмаципни систем је развијен у ''open source'' технплпгијама и незатева дпдатне лиценце за 
кприщћеое истпг пд стрне нарушипца 

 
Датум:  _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППНУЂАЧА 

Местп:  ____________________   

   

ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

 М. П.  

Наппмена: 
Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду. 

У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни пбавезне услпве дпк дпдатне 
услпве ппнуђачи из групе ппнуђача испуоавају заједнп. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача пптребнп је да се пвај пбразац изјаве фптпкппира у дпвпљнпм брпју 
примерака и пппуни за свакпг члана из групе ппнуђача (кап и за нпсипца ппсла групе ппнуђача). Изјава мпра бити пптписана 
пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
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9. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 
Дел. брпј: ___________________________ 
 
Дана: _______________________________. гпдине 
 

Упућујемп вам ппнуду за јавну набавку мале вреднпсти дпбара – НАБАВКА ППСЛПВНП-
ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ 
САД, редни брпј набавке: ЈНМВ 56/19, у свему према захтевима из кпнкурсне дпкументације и у складу са 
важећим прпписима и стандардима. 

 
I ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача  

Адреса ппнуђача  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и 

назив банке  

Пдгпвпрна пспба 

(пптписник угпвпра)  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

 

II ППНУДУ ППДНПСИМ (запкружити): 

1. сампсталнп 

2. са ппдизвпђашем 

3. кап заједнишку ппнуду 

 
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу (III табела пбрасца 
ппнуде) укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке 
ппнуде (IV табела пбрасца ппнуде), укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача. 
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III ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 

 

1. Назив ппдизвпђача  

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Деп предмета набавке кпју ће извршити 

ппдизвпђач 
 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће 

извршити ппдизвпђач 
 

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

2. Назив ппдизвпђача  

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Деп предмета набавке кпју ће извршити 

ппдизвпђач 
 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће 

извршити ппдизвпђач 
 

Телефпн  

Телефакс  

Пспба за кпнтакт  

 
Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсе са 
ппдизвпђачем. Укпликп ппнуђач наступа са већим брпјем ппдизвпђача пд места предвиђених у табели 
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за 
свакпг ппдизвпђача.  
На месту у табели кпје је предвиђенп за деп предмета набавке кпју ће извршити ппдизвпђач 
пптребнп је пписивати врсту дпбара, радпва или дпбара штп се мпже учинити прецизним 
пписиваоем или навпђеоем ппзиција у пквиру спецификације кпје ће ппнуђач ппверити ппдизвпђачу. 
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IV ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 
 

1. Назив учесника у заједничкпј 

ппнуди 
 

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

2. Назив учесника у заједничкпј 

ппнуди 
 

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

 
 
Наппмена: Табелу „Ппдаци п учеснику заједничке ппнуде“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе 
заједничку ппнуду. Укпликп заједничка ппнуда пбухвата већи брпј ппнуђача пд места предвиђених у 
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 
дпстави за свакпг ппнуђача.  
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V ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

ДПБАРА – НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ 
ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД,  

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 56/19 
 
 

Укупна ппнуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара. 
 
 
Укупна ппнуђена цена са ПДВ-пм је_____________________динара. 

 

 Рпк за израду и имплементацију: Дпбављаш се пбавезује да исппруши и мпнтира предметна 
дпбра у рпку пд ______ месеца/и пд дана закљушеоа угпвпра. (максимум 2 (два) месеца) 
 
 Гарантни рпк: Гарантни рпк за израду, имплементацију, пбуку кприсника, птклаоаое 
недпстатака, прилагпђаваое система захтевима кприсника је ________ месеци пд датума пптписиваоа 
записника п примппредаји. (минимум 24 месеца) 
 

Рпк важеоа ппнуде: _____ дана пд дана птвараоа ппнуда (не мпже бити краћи пд 30 дана пд 
дана птвараоа ппнуда). У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику затражити 
пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа 
ппнуде не мпже меоати ппнуду. 

 
 

Датум:  ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА ППНУЂАЧА 

 

Местп:  ____________________ 

  

   

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

 М. П.  

 

 

НАППМЕНА:  

Пбразац ппнуде пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни, пптпише и пвери печатпм, 

укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђачем. 

Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача ће сппразумпм пдредити члана 

групе кпји ће ппптисати ппнуду. 
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VI ТАБЕЛА ППНУДЕ 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА  
– НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД,  

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 56/19 
  

Ред. 
брпј 

Назив, карактеристике Јед. мере Кпл. 
Цена пп 

јединици мере  
без ПДВ-а 

Цена пп јединици 
мере  

са ПДВ-пм 

Укупнп  
без ПДВ-а 

5x4 

Укупнп  
са ПДВ-пм 

6x4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Ппслпвнп – инфпрмаципни систем за пптребе рада студентске 
службе Технплпшкпг факултета Нпви Сад, састављен из три пснпвна 
мпдула: 

 Мпдул за пснпвне и ппстдиплпмске студије студије  

 Мпдул за студенте 

 Мпдул за наставнике 
 
У свему псталпм у складу са технишкпм спецификацијпм кпја је дата у 
кпнкурснпј дпкументацији (Пдељак 2. кпнкурсне дпкументације) 
 

кпм 1     

 
У К У П Н П (без ПДВ-а и са ПДВ-пм): 

  

 
 

 

Датум:  ____________________  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

 

 

Местп:  ____________________ 

М. П. 

 

Упутствп какп да се пппуни табела:  
У кплпну 5 ппнуђаш уписује јединишну цену без ПДВ-а, у кплпну 6 ппнуђаш уписује јединишну цену са ПДВ-пм, у кплпну 7 ппнуђаш уписује укупну цену без ПДВ-а 
(прпизвпд кплпне 5 и кплпне 4), у кплпну 8 ппнуђаш уписује укупну цену са ПДВ-пм (прпизвпд кплпне 6 и кплпне 4). У ред: Укупнo без ПДВ-а и са ПДВ-пм, ппнуђаш 
уписује збир кплпна 7 и збир кплпна 8. Пбразац табеле Ппнуде, пвлащћенп лице ппнуђаша мпра да пппуни, пптпище и пвери пешатпм, укпликп наступа сампсталнп 
или са ппдизвпђашем. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша ће сппразумпм пдредити шлана групе кпји ће ппптисати табелу ппнуде. 
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10. МПДЕЛ УГПВПРА 

П јавнпј набавци мале вреднпсти дпбара  
– НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ 

ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД –  
редни брпј набавке: ЈНМВ 56/19 

 
Закљушен између: 
                                   
1. УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД, са седищтем у Нпвпм Саду, 
Булевар цара Лазара 1, ПИБ 100721916, матишни брпј 08055203, ЈБКЈС: 02255, кпји заступа декан, прпф. 
др Биљана Пајин (у даљем тексту: Нарушилац) и 
 
 
2. _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпвнп име из АПР) 

са седищтем у ___________________, ул.  _____________________________________ бр. _____, ПИБ 
________________, матишни брпј ________________, текући рашун брпј _________________________ 
кпд ппслпвне банке ________________________________, кпга заступа 
_________________________________________ (у даљем тексту: Изабрани ппнуђаш).                        
                                    (навести функцију, име и презиме) 
 

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА: 
 2. Групе ппнуђаша кпју шине:     
2.1_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, и 
          
2.2_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.3_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 
  
(у даљем тексту: Изабрани ппнуђаш), а кпју заступа______________________________________. 
                                                                                                              (навести име и презиме) 

 На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд 
__________________. гпдине кпји је саставни деп пвпг угпвпра сппразумне стране су се сагласиле да 
заједнишки пунпмпћник групе ппнуђаша  буде ________________________________ директпр 
__________________________________                                           (навести име и презиме) 
       (навести скраћенп ппслпвнп име из АПР)    

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пвлащћен да предузима 
све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке. 
 Чланпви кпнзпрцијума (групе дпбављаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп Нарушипцу за 
изврщеое преузетих пбавеза. 

 

АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА: 
 

Изабрани ппнуђаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                                                (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 
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ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________  
                                                                            (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 

Изабрани ппнуђаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                                                (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 

ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________  
                                                                            (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 
 

За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Изабрани ппнуђаш, кап да је 
сам изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу/има из става 1. / и 2 / пвпг шлана. 
 
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 

˗ Да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12, 
14/15 и 68/15), и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавних набавки, спрпвеп 
ппступак јавне набавке мале вреднпсти дпбара, редни брпј набавке: ЈНМВ 56/19, шији је 
предмет набавка дпбара НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ 
РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД; 

˗ Да је Изабрани ппнуђаш дпставип ппнуду дел. брпј: ____________ пд _________________2019. 
гпдине кпја у пптпунпсти пдгпвара технишкпј спецификацији из кпнкурсне дпкументације. 

 
Члан 1. 

Предмет Угпвпра је набавка нематеријалнпг дпбара – НАБАВКА ППСЛПВНП-
ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА 
НПВИ САД (у даљем тексту: Дпбра), за пптребе Технплпщкпг факултета Нпви Сад, у свему у складу са 
ппнудпм и табеларним делпм ппнуде кпји се налази у прилпгу пвпг угпвпра и саставни је деп угпвпра. 

  
Члан 2. 

Угпвпрне стране утврђују да вреднпст услуга из шлана 1. Угпвпра изнпси укупнп 
________________ динара без ПДВ-а, пднпснп ________________ са ПДВ-пм а дпбијена је на пснпву 
јединишних цена кплишина из табеле ппнуде Изабрани ппнуђаш.  

Нарушилац задржава правп да не реализује угпвпрену вреднпст из става 1. пвпг шлана, укпликп 
за тп не буде ппстпјала пптреба кпд Нарушипца. 

Наведене кплишине су пквирне и структура пружених услуга мпже да варира у пднпсу на 
табелу ппнуде самп у пквиру укупне угпвпрене вреднпсти. 

 
Угпвпрена цена је фиксна и не мпже се меоати, услед ппвећаваоа цене елемената на пснпву 

кпјих је пдређена. 
Угпвпрена цена пбухвата трпщкпве развпја, имплементације, увпђеоа у упптребу и пбуку 

кприсника за кприщћеое, кап и све зависне и пратеће трпщкпве неппхпдне за реализацију предметнпг 

угпвпра.  

Члан 3. 
Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана, рашунајући пд дана уреднп примљенпг рашуна за 

исппрушена дпбра.  
 Рашун из става 1. пвпг шлана треба да гласи на: 
  Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад,  
  Булевар цара Лазара 1,  
  ПИБ 100721916,  
  Наппмена: у складу са угпвпрпм брпј *___________ (*пппуоава Нарушилац приликпм 
закљушеоа угпвпра).  
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Плаћаое ће се врщити дп нивпа средстава пбезбеђених финансијским планпм Нарушипца за 
2019. гпдину за пве намене.  

Пбавезе плаћаоа кпје дпспевају пп пвпм угпвпру у 2020. гпдини, Нарушилац ће реализпвати пп 
пбезбеђиваоу финансијских средстава усвајаоем финансијскпг плана за 2020. гпдину и тп највище дп 
изнпса средстава кпја ће за ту намену бити пдпбрена у тпј бучетскпј гпдини. 
 

Члан 4. 
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да изради и имплементира предметнп нематеријалнп дпбрп у 

рпку пд ____________ месеци/а пд дана закљушеоа угпвпра. 
Укпликп Изабрани ппнуђаш прекпраши рпк исппруке из претхпднпг става, свпјпм кривицпм, 

дужан је да за сваки дан закащоеоа плати Нарушипцу угпвпрну казну у изнпсу пд 0,5% пд укупне 
вреднпсти угпвпра, с тим да изнпс такп пдређене казне не мпже бити већи пд 10% укупне вреднпсти 
угпвпра. 
 Правп Нарушипца на наплату угпвпрне казне не утише на оегпвп правп да захтева сваки други 
вид накнаде щтете, кап и да захтева раскид угпвпра из свих закпнпм предвиђених разлпга. 

 
Члан 5. 

Изабрани ппнуђаш се пбавезује да дпбра из шлана 1. пвпг угпвпра изради и имплементира 
(исппруши) у свему према Спецификацији Нарушипца, важећим закпнским прпписима, 
прпфесипналним стандардима, нпрмативима струке и дпбрим ппслпвним пбишајима. 

Уз предметнп нематеријалнп дпбрп, Изабрани ппнуђаш мпра исппрушити Нарушипцу и сву 
пратећу технишку дпкументацију – технишка упутства, упутства за упптребу и псталп, укпликп је тп 
упбишајенп приликпм исппруке предметних дпбара. 
 

Члан 6. 
 Дпбављаш је, приликпм закљушеоа угпвпра, Нарушипцу дпставип средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у виду бланкп, сплп менице серијскпг брпја _______________ са 
менишним писмпм/пвлащћеоем, кппијпм картпна са деппнпваним пптписима пвлащћенпг лица 
ппнуђаша, кппијпм захтева за регистрацију менице и ПП пбрасца. Меница је регистрпвана у Регистру 
меница Нарпдне банке Србије. 

Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп дпбављаш-нпсилац ппсла у 
тпку изврщеоа угпвпра не ппщтује пбавезе у рпкпвима и на нашин кпје је прихватип пптписиваоем 
истпг. 

Члан 7. 
Угпвпрне стране су сагласне да је местп исппруке и инсталације адреса Нарушипца, Технплпщки 

факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад и тп у прпстприје (на рашунарски сервер 
Факултета и за тп предвиђене рашунаре) кпје пдреди Нарушилац. 

Исппрукпм нематеријалнпг дпбра Нарушилац стише трајнп правп кприщћеоа једне лиценце 
инфпрмаципнпг система кпју не мпже пренети на треће лице. Кпд инфрпмаципнпг система пстаје у 
васнищтву Испурушипца, дпк ппдаци унети у инфпрмаципни систем или настали кприщћеоем 
инфпрмаципнпг система су власнищтвп Нарушипца. 

 
Члан 8. 

Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем дпбра врщиће пвлащћенп лице Нарушипца, уз 
присуствп представника Изабрани ппнуђаш приликпм кпје ће бити пптписан записник п примппредаји 
кпји ће уз рашун бити предуслпв за плаћаое. 

Записник п примппредаји пбпстранп пптписују представници угпвпрних страна. 
Приликпм примппредаје, представник Нарушипца је дужан да исппрушена дпбра на упбишајени 

нашин прегледа.  
Члан 9. 

Пбавеза Изабранпг ппнуђаша пднпснп пружапца услуге је да у перипду трајаоа гарантнпг рпка  
пд најмаое 24 месеца пд дана пптписиваоа записника п примппредаји инфпрмаципнпг система без 
накнаде птклпни све упшене грещке и неисправнпсти у раду инфпрмаципнпг система упшене билп пд 
стрне Нарушипца или Исппрушипца. 
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Изабрани ппнуђаш је дужан да у перипду пд 24 месеци пд пптписиваоа примппредајнпг 
записника пбезбеди пдржаваое и технишку ппдрщку у раду инфпрмаципнпг система кпја пбухвата: 

1) редпвнп пдржаваое у смислу пбезбеђеоа кпнтинуиранпг кприщћеоа Инфпрмаципнпг 
система кприсника; 

2) пдржаваое, сервисираое и креираое какп инкременталне такп и кпмплетне резервне 
кппије базе ппдатака Инфпрмаципнпг система; 

3) ппдрщку администратпру и пбушеним струшним лицима Нарушица; 
4) прилагпђаваое Инфпрмаципнпг система насталим прпменама закпнскпг пквира и 

ппщтих аката Нарушипца у тпку експлпатације; 
5) пстале захтеве кприсника у пквиру ппстпјећих функципналнпсти Инфпрмаципнпг 

система. 
Укпликп у ппследоа три месеца пре истека гарантнпг перипда дпђе дп прпблема у 

функципнисаоу инфпрмаципнпг система, кпји захтевају пбимнију ангажман ппнуђаша на птклаоаоу 
истпг дужи пд петнест календарских дана, изабрани ппнуђаш је у пбавези да за кпнкретнп рещеое 
прпдужи перипд гаранције за дпдатна три месеца накпн истека редпвнпг гарантнпг перипда. 

Изабрани ппнуђаш ће приступити птклаоаоу недпстатака на пснпву писанпг захтева нарушипца 
кпји садржи ппис недпстатка, детаљнп пбразлпжеое каквп се ппнащаое инфпраципнг система 
пшекује и прецизнп наведене ппдатке п услпвима у кпјима настаје недпстатак шије се птклаоаое 
захтева. 

Када изабрани ппнуђаш птклпни недпстатке, сашиниће се записник кпји пптписују нарушилац и 
изабрани ппнуђаш и у кпме се кпнстатује да је недпстатак настап у перипду пд три (или маое) месеци  
пре истека гарантнпг перипда птклпоен и да се за тп рещеое гарантни перипд прпдужава за дпдатна 
три месеца накпн истека редпвнпг гарантнпг перипда. 

 
Члан 10. 

Гарантни рпк за исппрушена дпбра је ______ (_______________) месеца/и пд датума 
пптписиваоа записника п примппредаји. 

 
Члан 11. 

Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пд старане пвлащћених лица пбе угпвпрне стране и 
важи дп изврщеоа свих угпвпрних пбавеза. 

Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са 
птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа изјаве. 
 

Члан 12. 
За све щтп није регулисанп Угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п пблигаципним 

пднпсима. 
Члан 13. 

 Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.  
 Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм Саду. 
 

Члан 14. 
 Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 3 (три) примерка задржава 
Нарушилац, а 3 (три) примерка Изабрани ппнуђаш. 

 
 

ЗА НАРУЧИПЦА  ЗА ИЗАБРАНПГ ППНУЂАЧА 

   

прпф. др Биљана Пајин, декан 

Факултета 

  

*Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище пдгпвпрнп лице ппнуђаша и да пвери пешатпм. 
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11. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара,  

редни брпј набавке: ЈНМВ 56/19 
 
 
 
 
 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
У складу са шл. 26. и 61. став 4. ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 

124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да ппнуду у 

ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара – НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА 

ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД, ппднпсимп 

независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.  

 

 

 

 

 

Датум:  ____________________  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

  

Местп:  ____________________ 

М. П. 
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12. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

У ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара,  
редни брпј набавке: ЈНМВ 56/19 

 
 

 
 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
У складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12, 

14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујемп да смп при 

састављаоу ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара – НАБАВКА ППСЛПВНП-

ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА 

НПВИ САД, ппщтпвали пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 

услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на 

снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

 
 
 

 

Датум:  ____________________  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

  

Местп:  ____________________ 

М. П. 
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13. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
 

Ппнуђаш: _____________________________________  
 

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12, 

14/15 и 68/15), прилажемп структуру трпщкпва насталих приликпм припреме ппнуде у ппступку јавне 

набавке мале вреднпсти дпбара – НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ 

РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД, редни брпј набавке: ЈНМВ 56/19. 

 

РЕДНИ  БРПЈ ВРСТА ТРПШКПВА ИЗНПС (У ДИНАРИМА) 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.   

УКУПНП: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Датум:  ____________________  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

  

Местп:  ____________________ 

М. П. 
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14. ПБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВП ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ЗА 

ПТКЛАОАОЕ НЕДПСТАТАКА У ГАРАНТНПМ РПКУ  
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА  

- НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ 
ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД  -  

 РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 56/19  
 
Изјављујемп ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да ће ппнуђаш 

________________________________________________ пп ппзиву Нарушипца, приликпм закљушеоа 
угпвпра пп спрпведенпм птвпренпм ппступку јавне набавке, редни брпј набавке ЈНМВ 56/19, предати 
средствп финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку, и тп: 

 
− Менишнп писмп - пвлащћеое да се меница без сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети 

ппслпвнпј банци на наплату у изнпсу пд 10% вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, а кап инструмент 
пбезбеђеоа птклаоаоа недпстатака у гарантнпм перипду. Менишнп писмп - пвлащћеое мпра бити 
пптписанп и пверенп пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Брпј рашуна на менишнпм пвлащћеоу и 
картпну деппнпванпг пптписа мпрају бити исти (Пбразац 15 саставни деп кпнкурсне дпкументације). 
Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп ппнуђаш-нпсилац ппсла не изврщи 
пбавезу птклаоаоа недпстатака кпји би мпгли да умаое мпгућнпст кприщћеоа предмета угпвпра у 
грантнпм рпку. Укпликп средствп пбезбеђеоа није датп у складу са захтевпм Нарушипца неће се 
приступити пптписиваоу угпвпра збпг битних недпстатака. 

 
− Бланкп сппствена меница – самп пптписана и пверена у складу са картпнпм деппнпваних 

пптписа и евидентиране у регистру меница и пвлащћеоа кпји впди Нарпдна банка Србије – пптпис и 
пешат не смеју прећи бели руб (маргину) менишнпг бланкета.  

 
− Кппија картпна деппнпваних пптписа пвлащћенпг лица кпд банке, на кпјпј се јаснп виде 

деппнпвани пптписи и пешат банке са датумпм пвере. 
 
− Извпд са интернет странице Нарпдне банке Србије – Регистра меница и пвлащћеоа (дпказ п 

регистрацији менице). 
 
Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је најмаое најмаое 30 

(тридесет) дана дужи пд угпвпренпг гарантнпг рпка. 
 
Ппднетп средствп финансијскпг пбезбеђеоа не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, 

краће рпкпве пд пних кпје пдреди Нарушилац или маои изнпс пд пнпг кпји пдреди Нарушилац. 
 

 
 

 
 
М.П.       ____________________________________ 

       пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

Датум: ____________________ 
 
Местп: ____________________ 
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15. ПБРАЗАЦ – МЕНИЧНП ПИСМП-ПВЛАШЋЕОЕ ЗА ПТКЛАОАОЕ НЕДПСТАТАКА У ГАРАНТНПМ РПКУ 

На пснпву Закпна п меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 
и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96), Закпна п платнпм прпмету ( „Сл. лист СРЈ“ брпј 3/02, 5/03 и „Сл. гласник 
Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11 и 139/14) и Пдлуке п пблику, садржини и нашину 
кприщћеоа јединствених инструмената платнпг прпмета („Сл. гласник Републике Србије'' бр. 57/04, 
82/04, 98/13 и 104/14), Пдлуке п нашину врщеоа принудне наплате с рашуна клијента („Сл. гласник 
Републике Србије“ бр. 14/14) и Пдлуке п ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа регистра 
меница и пвлащћеоа („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 56/11 и 80/15),  
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНП 
ЛИЦЕ: 

 

Седищте и адреса:  

Матишни брпј:  

Ппрески брпј:  

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ  

МЕНИЧНПМ ППВЕРИПЦУ Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад 

Седищте и адреса: Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр. 1 

Матишни брпј: 08055203 

Ппрески брпј: 100721916 

Текући рашун: 840-1647660-74 
 

 Менишни дужник предаје Менишнпм ппверипцу бланкп, сплп меницу серијскпг брпја: 
__________________ кпја је безуслпвна, платива на први ппзив и без дпдатних услпва за исплату. 
 Меница и менишнп пвлащћеое се издају кап гаранција за птклаоаое недпстатака у гарантнпм 
рпку пп Угпвпру брпј _____________ пд __________ 2019. гпдине, пп спрпведенпм ппступку јавне 
набавке мале вреднпсти дпбра – НАБАВКА ППСЛПВНП-ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ЗА ППТРЕБЕ 
РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД , редни брпј набавке: ЈНМВ 56/19.
  
          Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је најмаое најмаое 30 
(тридесет) дана дужи пд угпвпренпг гарантнпг рпка. 
 Менишни дужник је сагласан да Менишни ппверилац мпже пппунити меницу на кпју се пднпси 
менишнп пвлащћеое на изнпс пд _____________________________ динара (слпвима: 
_________________________________________________________________ динара) щтп представља 
10% пд укупне вреднпсти наведене у угпвпру и у динарима без ПДВ-а.  
 Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп ппнуђаш-нпсилац ппсла не 
изврщи пбавезу птклаоаоа недпстатака кпји би мпгли да умаое мпгућнпст кприщћеоа предмета 
угпвпра у грантнпм рпку.  
 Менишни дужник пвим изришитп пвлащћује банке кпд кпјих има птвпрен рашун да безуслпвнп и 
непппзивп, без трпщкпва и вансудски изврще наплату на терет рашуна Менишнпг дужника кпд тих 
банака, пднпснп пвлащћује пве банке да ппднете налпге за наплату заведу у евиденцију редпследа 
шекаоа збпг евентуалнпг недпстатка средстава на рашуну или збпг пбавеза ппщтпваоа редпследа 
наплате са рашуна утврђенпг Закпнпм п платнпм прпмету и прпписима дпнетим на пснпву пвпг Закпна. 
 Меница и менишнп пвлащћеое су важећи и у слушају да у тпку трајаоа важеоа угпвпра дпђе дп 
прпмене лица пвлащћених за заступаое, лица пвлащћених за распплагаое средствима са рашуна 
Менишнпг дужника и других прпмена кпје су пд знашаја за платни прпмет. За све сппрпве кпји 
евентуалнп настану надлежан је суд у Нпвпм Саду. 

 

Датум: ____________________ М.П.  
 

Местп: ____________________  пптпис пвлащћенпг лица 
менишнпг дужника 


