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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број: 404-00-268-5/20-001-008 oд 29. јуна 2020. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку број: 404-00-268-6/20-001-008 од 29. јуна 2020. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за јавну набавку добара - Jединствени информациони систем  

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 од 129 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 од 129 

III 

Врста добара, техничка спецификација, рокови за извршење 

уговора и место извршења, гарантни рок, начин спровођења 

контроле 

4 од 129 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
88 од 129 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 93 од 129 

VI Образац понуде  106 од 129 

VII Модел уговора  110 од 129 

VII Oбразац структуре цене  121 од 129 

IX Образац трошкова припреме понуде  122 од 129 

X Образац изјаве о независној понуди  123 од 129 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона 
124 од 129 

XII Изјава о чувању поверљивости података 125 од 129 

XIII Образац изјаве о кадровском капацитету 126 од 129 

XIV -1 XIV-2 Образац потврде о референци 
128 и 129 

од 129 

 

Конкурсна документација садржи 129 страна. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор  

Адреса: ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд 

ПИБ: 103964453, 

Матични број: 17862146, 

ЈБКЈС: 10523 и 

Интернет страница наручиоца: www.trezor.gov.rs 

 

2. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке ОП број 25/2020 су добра - Jединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство. 

 

3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу 

јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет 

страници наручиоца www.trezor.gov.rs. За предметну јавну набавку објављено је претходно 

обавештење дана 20. марта 2020. године. 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт (лице или служба) 

Служба за контакт: javnenabavke@trezor.gov.rs 

 

6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 20 (двадесет) дана од дана 

јавног отварања понуда. 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке ОП број 25/2020 су добра - 

Jединствени информациони систем за буџетско рачуноводство. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони 

системи – 48000000; Услуге повезане са софтвером – 72260000. 

Спецификација и количина предмета јавне набавке дефинисане су у поглављу III 

конкурсне документације – Техничке спецификације. 

  

2. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

  

http://www.trezor.gov.rs/
http://www.trezor.gov.rs/
mailto:javnenabavke@trezor.gov.rs%3c
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III ВРСТА ДОБАРА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ГАРАНТНИ РОК 

 

ВРСТА ДОБАРА 

Jединствени информациони систем за буџетско рачуноводство. 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Предмет jaвне набавке, у оквиру пројекта Јединствени информациони систем за 

буџетско рачуноводство (пројекат 5019),  је набавка јединственог информационог система 

за буџетско рачуноводство за потребе Министарства финансија - Управа за трезор.  

Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство, односно систем за 

припрему, извршење, буџетско рачуноводство и извештавање буџета Републике Србије (у 

даљем тексту: СПИРИ) je информациони систем који би на јединствен начин подржавао све 

активности Министарства финансија око буџета Републике Србије, од тренутка планирања, 

па до израде завршних годишњих консолидованих извештаја. 

Тренутно се ти послови обављају преко различитих информационих система, који су 

имплементирани код различитих организационих јединица министарства. Сваки систем 

користи сопствене комуникационе и ИТ ресурсе, различите сигурносне системе, 

корисничке интерфејсе, системе подршке корисницима, техничку подршку, посебне 

уговоре о одржавању система и итд.  

Јединственим системом би се поједноставио начин рада корисницима и умногоме 

смањили и људски и материјални ресурси потребни за функционисање и одржавање једног 

овако сложеног система. 

 

Информациони систем треба да садржи модуле које се односе на: 

 

I   Припрему буџета 

II  Извршење буџета 

III Буџетско рачуновоство и извештавање. 

 

Систем треба да омогући јединствен кориснички интерфејс, јединствен начин 

приступања без обзира на модул који се користи, јединствен систем шифарника, као и 

јединствен систем извештавања. 

Да би се омогућило ефикасно реализовање планираних функционалности, систем 

треба да размењује податке са другим информационим системима у реалном времену. 

Такође је потребно да има могућност периодичне (или по захтеву) размене података са 

информационим системима који нису неопходни приликом прихватања или извршавања 

трансакција у реалном времену.  

 

Систем мора бити сервисно оријентисан и у реалном времену интегрисан са: 

 

 Платним системом Управе за трезор (ЈАФИН), 

 системом Централни регистар фактура Управе за трезор (ЦРФ), 

 системом јединствених шифарника Управе за трезор. 
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Периодично треба да размењује податке са: 

 Платним системом Народне банке Србије, 

 системом за пословно извештавање Управе за трезор (ORACLE Data Warehouse), 

 порталом Централног регистра социјалног осигурања (ЦРОСО), 

 рачуноводственим информационим системима буџетских корисника, 

 системом Завршни рачуни Управе за трезор, 

 као и да се обезбеди могућност да се по потреби размењују подаци и са другим 

информационим системима. 

 

Понуђено решење мора да има пуну компатибилност (компатибилност са претходним 

верзијама) са enterprise платформама за менаџмент перфоманси (ORACLE EPM), већ 

имплементираним у Министартву финансија и Канцеларији за информационе технологије 

и електронску управу. 

Систем мора бити пројектован тако да се по потреби могу додавати нови модули, а да 

се не ремети функционисање система.  

Приступ систему се обезбеђује преко два интерфејса: 

 Веб апликације - намењен за коришћење од стране физичких лица путем веб 

претраживача са персоналних рачунара, преносивих уређаја и слично. Овај 

интерфејс је графичке природе (GUI). 

 РЕСТ сервис - намењен интеграцији са другим информационим системима. 

 

Почетна страна веб апликације треба да пружи основне информације кориснику о 

систему и везу ка релевантним линковима и приступ документацији. 

Основне функционалности које систем треба да садржи су: 

 Регистрација корисника; 

 Администрација (ауторизација и аутентификација); 

 Шифарници (учитавање и преглед); 

 Унос података за сваки модул по спецификацији функционалности; 

 Обавештења (нотификације); 

 Извештавање. 

 

1. Регистрација 

 

1.1 Регистрација корисника 

Како би овлашћена лица могла да користе систем потребно је спровести регистрацију 

корисника јавних средстава (КЈС) и његовог овлашћеног лица (ОЛ). 
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Процес регистрације се одвија на следећи начин: 

 

 ОЛ попуњава online захтев за регистрацију са подацима о КЈС. Поред детаља о КЈС, 

ОЛ доставља и детаље о администратору, односно овлашћеном лицу за КЈС које 

преузима одговорност креирања приступних налога и права приступа за КЈС који се 

региструје. Приликом регистрације биће проверено да ли је идентификација КЈС 

валидна (ЈБКЈС, МБ и ПИБ) користећи релевантне изворе. 

 Након успешне регистрације, администратор на адресу електронске поште добија 

потврдну поруку која садржи захтев за регистрацију, адресу надлежне 

установе у коју је потребно доставити документацију, списак потребне 

документације, ИД регистрације и токен за измену регистрације. 

 Уколико корисник жели да промени податке на својој регистрацији то може да уради 

помоћу токена за измену регистрације. Кориснику је дозвољена измена свих 

података изузев ЈБКЈС, МБ и ПИБ. Токен је могуће користити до одобравања 

регистрације КЈС након чега се више не може користити. Ажурирање регистрације 

након одобравања спроводи се преко профила локалног администратора. 

 Када је креиран захтев за регистрацију, КЈС надлежној установи доставља 

потребну документацију. 

 Регистрација може бити у три статуса: у току, одобрена или отказана. Иницијално, 

након креирања захтева, регистрација се налази у статусу „у току“. Након што 

надлежна установа одобри регистрацију и изда примопредајни лист са корисничким 

налогом за приступ систему, регистрација прелази у статус „одобрена“. Уколико 

надлежна установа откаже регистрацију она добија статус „отказана“. 

 

Када је регистрација одобрена корисник може да се пријави на систем са корисничким 

налогом и лозинком коју самостално креира преко активационог линка који добија на своју 

адресу електронске поште. Након што је лозинка креирана и потврђена кориснички налог 

је активиран. 

 

Администратор након пријаве може да креира додатне корисничке налоге и додели 

им права по жељи у складу са дефинисаним улогама у систему. Сваки модул има 

специфичне улоге, које могу бити додељене посебно за сваког корисника. 

 

2. Администрација 

 

Администрација служи за креирање и преглед корисника у систему као и доделу 

одговарајућих улога корисницима. 

 

Приступ систему се одобрава кориснику на основу корисничког имена и лозинке. 

Кориснику се додељује скуп организација са којима може да се пријави. Приликом пријаве 

корисник је аутоматски пријављен са матичном организацијом, али може увек да одабере 
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другу из листе организација које су му додељене. Корисник у једном тренутку може бити 

пријављен само са једном организацијом. 

 

Функционалности су унапред дефинисане и представљају опцију у менију или опцију 

на одређеном екрану. Након што се корисник успешно пријави, функционалности које ће 

му бити доступне зависе од овлашћења и улога која су му додељене. Свака улога се везује 

за неки од типова организације. На основу типа организације са којом је корисник 

пријављен проналазе се све улоге које су му додељене и које одговарају том типу 

организације.  

 

Типови организације (буџетског корисника) могу бити: 

 

 Република; 

 Министарство финансија; 

 Управа за трезор; 

 Директни буџетски корисник - ДБК; 

 Индиректни буџетски корисник - ИБК. 

 

2.1 Апликативне улоге и овлашћења (ауторизација) 

 

Функцијама система није могуће приступити без додељених одговарајућих 

апликативних овлашћења. Апликативна овлашћења могу бити груписана у апликативне 

улоге.  

 

Апликативнe улогe додељује: 

 

 За првог корисника КЈС у склопу процеса регистрације оператор система додељује 

улогу „локални администратор“ која даје максимална права кориснику. 

 За све будуће кориснике КЈС овлашћења може доделити било који корисник који 

припада том КЈС коме су дата одговарајућа права за управљање локалним 

корисницима. Иницијално, једино први корисник има право да додељује 

апликативна овлашћења другим локалним корисницима. 

 

Сваки корисник може видети листу апликативних овлашћења која су му додељена на 

страници свог профила. Уколико корисник нема одговарајуће овлашћење, функционалност 

му или неће бити приказана, или ће бити онемогућена. 
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Апликативна овлашћења: 

 

1) Рад са локалним корисницима - омогућава креирање локалног корисника, преглед 

локалног корисника и опозив локалног корисника. 

2) Рад у модулима - омогућава додавање овлашћења у складу са имплементираним 

функционалностима. 

3) Регистрација КЈС - омогућава измену регистрације. 

 

Апликативне улоге: 

 

 Локални администратор - садржи сва апликативна овлашћења; 

 Локални корисник - за сваки модул постоје специфичне улоге у оквиру којих се 

дефинише сет овлашћења за рад са функционалностима у оквиру конкретног 

модула. Једном локалном кориснику треба бити омогућено додељивање улога из 

више модула. 

 

2.2 Креирање новог корисника 

 

У оквиру опције за администрацију омогућено је кориснику који има одговарајућа 

овлашћења креирање нових корисничких налога за КЈС. Адреса електронске поште је 

посебно битан податак за процес креирања новог корисника јер је то једини начин којим ће 

будући корисник моћи да активра свој налог и креира корисничку лозинку. 

 

2.3 Управљање локалним корисницима 

 

У оквиру опције за администрацију омогућено је кориснику који има одговарајућа 

овлашћења ажурирање креираних налога за КЈС.  

 

Следеће функционалности су на располагању: 

 

 Преглед детаља локалних корисника, 

 ажурирање детаља локалног корисника, 

 опозив једног или више корисника.  

 

На страници за управљање корисницима може се добити увид у листу свих корисника 

организације. Кликом на дугме „детаљи“ отвара се посебан екран где су приказани сви 

подаци о изабраном кориснику. 
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2.4 Измена регистрације КЈС 

 

Ова фунционалност омогућава кориснику: 

 

 Промену лозинке, 

 промену личних података. 

 измену регистрације КЈС ( није дозвољена измена ЈБКЈС, МБ и ПИБ). 

 

3. Постављање нотификација  

 

Функционалност омогућава унос и измену порука које се користе за нотификацију 

корисника система. Доступне опције су креирање, промена, брисање, преглед и експорт 

података.  

4. Надзор над подацима  

Функционалност омогућава праћење корисничких акција, приступа подацима и 

ажурирања података. 

5. Вишејезичност 

Функционалност омогућава избор рада са апликацијом и подацима у апликацији на 

једном од подржаних језика (српска ћирилица, српска латиница и енглески). 

6. Шифарници 

 

Ова функционалност треба да обезбеди могућност учитавања/ажурирања, 

верзионирања, и историјског приказа промена над ставкама шифарника, односно 

синхронизације података са екстерним ауторитетима  свих  шифарника у оквиру система. 

Систем шифарника се састоји од општих шифарника, који се користе у свим модулима, 

посебним шифарницима који се креирају и користе у појединачним модулима, како за 

потребе одређених функционалности, тако и за дефинисање начина рада самих 

функционалности у оквиру модула. 

 

Систем треба да садржи следеће опште шифарнике: 

 

Шифарник Извор података 

Шифарник корисника јавних средстава Управа за трезор 

Шифарник функционалне класификације Управа за трезор 

Шифарник економске класификације Управа за трезор 

Шифарник подекономске класификације Управа за трезор 

Шифарник извора финансирања Управа за трезор 

Шифарник подизвора финанирања Управа за трезор 

Шифарник сектора Министарство финансија 

Шифарник програма Министарство финансија 
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Шифарник програмских активности/ 

пројеката 

Министарство финансија 

Шифарник глава и раздела буџета Министарство финансија 

Шифарник мера Министарство финансија 

Шифарник ИПА компоненти Министарство финансија 

Шифарник шифри плаћања Управа за трезор 

Шифарник основа плаћања Управа за трезор 

Шифарник општина Управа за трезор 

Шифарник места Управа за трезор 

Шифарник банака Управа за трезор 

Шифарник валута Управа за трезор 

Шифарник држава Управа за трезор 

Курсна листа Управа за трезор 

Шифарник регистра иностраних рачуна Управа за трезор 

Шифарник календара Управа за трезор 

Шифарник инструмената плћања Управа за трезор 

Параметарски шифарници Управа за трезор 

 

Остале шифарнике потребно је дефинисати и креирати у току израде и 

имплементације функционалности у оквиру сваког модула. 

 I ПРИПРЕМА БУЏЕТА 

Процес припреме и израде буџета Републике Србије се одвија у више различитих 
процедура (буџетских циклуса): 

 Припрема и израда приоритетних области финансирања буџета; 

 Припрема и израда закона о буџету Републике Србије; 

 Планирање и припрема измена и допуна Закона о буџету (ребаланса буџета) 

Републике Србије; 

 Припрема и израда одлуке о привременом финансирању. 

 

Ове процедуре се реализују кроз следеће функционалне целине које модул треба да 

обезбеди: 

 Дефиниција и параметризација буџетских циклуса; 

 Прикупљање предлога планова приоритетних области финансирања и предлога 

финансијских планова директних буџетских корисника; 

 Прикупљање нефинансијских података - образложења плана, програма, 

програмских активности и пројеката; 

 Преглед и потврђивање предлога финансијских планова директних буџетских 

корисника уз могућност враћања планова на корекције и дораде; 

 Евидентирање прихода Републике 

 Израда предлога буџета за различите нивое власти уз могућност измене; 

 Усвајања буџета; 
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 Израда пројекција буџета - индексирање; 

 Извештавање. 

 

1. Дефиниција и параметризација буџетског циклуса 

Буџетски циклуси обједињују правила и законитости које прате реалан циклус 

планирања и израде буџета и контролишу његов целокупан радни ток. Различите буџетске 

процедуре реализују се кроз различите типове буџетских циклуса, па је сходно томе сваки 

циклус дефинисан за одређени сет година односно буџета. Сваки циклус пролази кроз 

различите фазе и статусе, где су за сваку фазу и статус дефинисана дозвољена понашања. 

Сваки циклус је потребно параметризовати и прилагодити потребама односне процедуре. 

 

1.1 Креирање буџетског циклуса 

 

Функционалност треба да омогући креирање следећих типова буџетског циклуса: 

 Приоритетне области финансирања,  

 регуларни буџет, 

 регуларни ребаланс, 

 полугодишње извештавање о учинку, 

 годишње извештавање о учинку, 

 прво привремено финансирање, 

 друго привремено финансирање. 

 

1.2 Основна параметризација буџетског циклуса  

Функционалност треба да омогући дефинисање основних података циклуса: 

 Тип циклуса; 

 Почетне године циклуса; 

 Потребне прецизности уноса података из историјског буџетског циклуса из кога се 

у моменту стартовања циклуса у актуелни циклус копирају финансијски 

(апропријације) и нефинансијски подаци (образложења, циљеви и индикатори), 

 Тренутак преузимања података из модула извршења буџета о вредностима текућег 

буџета, а из кога се у моменту стартовања циклуса копирају финансијски подаци 

(апропријације) у ребаланс буџет; 

 Дефинисање обавезних финансијских и нефинансијских података за процедуре 

прикупљања планова приоритетних области финансирања односно финансијских 

планова корисника буџетских средстава: постојање лимита, обавезност уноса 

образложења комплетног плана (буџетског корисника), програма, програмских 

активности, пројеката и мера, заједно са подацима за њихове циљеве и индикаторе, 

као и обавезност уноса образложења апропријација, где се за расходне апропријације 

наводи тачан скуп расходних конта за које је потребно унети образложења. 
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1.3 Дефинисање учесника у циклусу 

Функционалност треба да омогући: 

 Дефинисање скупа буџетских корисника који ће учествовати у односном циклусу. 

За сваког од корисника се приказује и његов актуелни статус плана у том циклусу. 

 Дефинисање података за разделе и главе за сваког буџетског корисника уз могућност 

копирања података о разделима и главама из неког од историјских циклуса. 

 

1.4 Рад са лимитима 

Функционалност треба да омогућава креирање лимита за директне кориснике 

буџетских средстава у одређеној структури. Структура лимита може бити ДБК\извор или 

група извора, или ДБК\конто или група конта, или ДБК\извор или група извора\конто или 

група конта. Лимити могу бити увезени из структуираног фајла. Током трајања циклуса, у 

зависности од статуса плана корисника, потребно је омогућити промену вредности 

претходно дефинисаних лимита. 

 

1.5 Дефинисање правила за извештаје Члана 1. Закона о буџету РС 

Функционалност треба да омогући дефинисање правила за сваку ставку,  сваког од 

делова извештаја за Члана 1. Закона о буџету РС на основу којих ће се генерисати извештај. 

Једном дефинисана правила могуће је уређивати за све време трајања циклуса. 

 

1.6  Дефинисање правила за одређивање суфицита/дефицита 

Функционалност треба омогући дефинисање правила које апропријације се узимају 

приликом одређивања суфицита/дефицита. Скуп правила је могуће копирати из неког од 

историјских циклуса. Једном дефинисана правила могуће је уређивати за све време трајања 

циклуса. 

 

1.7 Стартовање буџетског циклуса 

Функционалност треба да омогући стартовање буџетског циклус одређеног типа чиме 

се корисницима буџетских средстава омогућава унос планова у буџете циклуса кроз модул 

за прикупљање планова приоритетних области финансирања и финансијских планова 

корисника буџетских средстава. Приликом стартовања циклуса, уколико су приликом 

параметризације изабрани историјски буџети и повезани циклус, врши се копирање 

апропријација и образложења из изабраних буџета/циклуса у буџете текућег циклуса. У 

зависности од постављене параметризације, копирају се и вредности апропријација. 

Функционалност треба да омогући трајно отказивање циклуса, чиме се дефинишу 

доступност и дозвољене акције над буџетима у циклусу. 
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1.8 Увоз апропријација извршеног и важећег буџета 

Функционалност треба да омогући увоз апропријација извршеног или текућег буџета 

из модула за извршење буџета. Након увоза података, систем треба да креирати нови објекат 

буџета са свим дефинисаним параметрима. 

 

2. Прикупљање планова буџетских корисника 

Фаза израде предлога планова приоритетних области финансирања и предлога 

финансијских планова буџетских корисника отпочиње након стартовања циклуса 

одговарајућег типа. Током ове фазе прикупљају се предлози планова буџетских корисника 

којима они исказују потребе за расходима и издацима буџетских средстава, при чему у 

исказивању тих потреба они могу бити ограничени постављеним буџетским лимитима, у 

складу са извршеном параметризацијом актуелног циклуса. Корисник може да уноси 

предлог свог финансијског плана само ако се налази у статусима: У изради, корекција или 

корекција изнад лимита. 

 

2.1 Унос расхода корисника 

Корисници буџетских средстава треба да имају могућност да расходе свог 

финансијског плана уносе за конкретне програмске активности, пројекте и мере који су 

додељени кориснику на коришћење (одобрена програмска структура буџетског корисника).  

 

Расходи се уносе за све изворе финансирања. Буџетски корисник у свој предлог 

финансијског плана може да унесе расходе за део плана који је у оквиру лимита, а ако му је 

то посебно одобрено, расходе може унети и за део плана који је изнад лимита на изворима 

финансирања на којима је постављен лимит или на изворима финансирања који улазе у 

групу извора на којима је постављен лимит. Приликом снимања унетих података за 

расходне апропријације, потребно је вршити проверу валидности апропријације и проверу 

прецизности уноса вредности.  

 

Приликом уноса расхода, у зависности од параметризације циклуса, потребно је да 

корисник може да види податке из неког од историјских буџета. Такође, за сваки елемент 

одобрене програмске структуре, као и за финансијски план у целости, потребно је 

обезбедити кориснику да може да види билансни преглед расхода. 

 

2.2 Унос прихода корисника 

 

Корисници буџетских средстава треба да имају могућност да унесу приходе као део 

свог финансијског плана. Приходи се могу унети само за изворе финансирања типа „остали 

извори“. Буџетски корисник у предлог финансијског плана може да унесе приходе за део 

плана који је у оквиру лимита, а ако му је то посебно одобрено, приходе може унети и за 

део плана који је изнад лимита на изворима финансирања типа „остали извори“ на којима 

је постављен лимит или који улазе у групу извора на којима је постављен лимит. Приликом 
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снимања унетих података приходне апропријације, потребно је вршити проверу валидности 

апропријације и проверу прецизности уноса вредности. 

 

Приликом уноса прихода, у зависности од параметризације циклуса, потребно је да 

корисник може да види податке из неког од историјских буџета. Такође, за сваки елемент 

одобрене програмске структуре, као и за финансијски план у целости, потребно је 

обезбедити кориснику да може да види билансни преглед прихода. 

 

2.3 Унос прихода Републике 

 

Функционалност треба да  омогући унос прихода Републике, тј. прихода на изворима 

финансирања 01 -  општи приходи и примања буџета. Приликом снимања података 

приходне апропријације, потребно је вршити проверу валидности апропријације и проверу 

прецизности уноса вредности. Приликом уноса прихода Републике, у зависности од 

параметризације циклуса, потребно је да корисник може да види податке из неког од 

историјских буџета. 

 

2.4 Унос образложења 

 

У фази израде предлога планова, у зависности од извршене параметризације 

актуелног циклуса, од корисника се поред финансијског дела плана може захтевати и унос 

нефинансијских података. 

 

Функционалност треба да омогући унос и уређивање образложења буџетског 

корисника (целокупног плана), програма, програмских активности, пројеката, мера, заједно 

са подацима њихових циљева и индикатора, и образложења приходних и расходних 

апропријација. Потребно је да се образложења могу унети за оне програме, програмске 

активности, пројекте и мере који припадају одобреној програмској структури буџетског 

корисника, док се образложења апропријација могу унети за апропријације који се налазе у 

плану корисника.  

 

Функционалност треба да омогући унос података за сваки од буџета активног циклуса 

и то: 

 

2.4.1 Унос образложења предлога финансијског плана 

 

Функционалност треба да омогући унос и уређивање образложења предлога 

финансијског плана корисника које се састоји од описа. 
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2.4.2 Унос и образложење програма 

 

Функционалност треба да омогући унос и уређивање образложења програма које се за 

главног носиоца програма састоји од одговорне особе, сврхе, описа и правног основа, а за 

корисника програма од описа. 

 

2.4.3 Унос образложења програмских активности и пројеката 

 

Функционалност треба да омогући унос и уређивање образложења програмске 

активности и пројекта. Образложења се састоји од одговорне особе, сврхе, описа, правног 

основа, преговарачког поглавља и износа опредељених за ту сврху и организационих 

јединица чије се зараде финансирају из те програмске активности. 

 

2.4.4 Унос образложења мера 

 

Функционалност треба да омогући унос и уређивање образложења мере које се састоји 

од описа. 

 

2.4.5 Унос података о циљевима програма, програмских активности и пројеката 

 

Функционалност треба да омогући креирање, унос и уређивање података о циљевима 

програма, програмских активности и пројеката које се састоје од описа. 

 

2.4.6 Унос података о индикаторима циљева програм, програмских активности и 

пројеката 

 

Функционалност треба да омогући креирање, унос и уређивање података индикатора 

циљева програма, програмских активности и пројеката, као и унос и уређивање вредности 

индикатора. 

 

2.4.7 Унос образложења апропријација 

 

Функционалност треба да омогући унос и уређивање образложења апропријација. 

Образложење апропријације се састоји од наративног описа настале потребе за 

финансијским средствима у одређеном износу и правног основа. У случају да је омогућен 

унос дела плана који је изнад лимита, онда се образложења састоји и од описа додатних 

средстава. 
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2.5 Завршавање плана 

Када корисник заврши са уносом предлога плана, он покреће акцију за завршавање 

плана којом се предлог плана буџетског корисника доставља Министарству финансија на 

разматрање. У оквиру ове активности потребно је обезбедити следеће функционалности: 

 

2.5.1 Завршавање уноса плана ДБК 

 

Када је предлог финансијског плана унет у целости, корисник приступа акцији 

завршавања плана. Потребно је да систем тада врши проверу валидности, комплетности и 

коректности целокупног плана, односно проверу да ли су сви услови постављени приликом 

параметри-зације циклуса задовољени.  

 

Потребно је спровести следеће провере: 

 Да ли су сви елементи свих апропријација плана важећи, 

 да ли за сваки од буџета циклуса постоји барем једна апропријација, 

 да ли за сваку програмску активност, пројекат или меру из одобрене програмске 

структуре постоји барем једна апропријација, 

 да ли свака апропријација плана има вредност у барем једном буџету, 

 да ли је план сваке године у балансу по изворима типа „остали извори“, посебно за 

средства у лимиту и за средства изнад лимита, 

 да ли је план сваке године у оквиру лимита, 

 да ли су унети сви елементи образложења за сваки од елемената програмске 

структуре, 

 да ли је унет минималан број циљева програма, програмских активности, пројеката 

и мера у зависности од типа програма, програмских активности и пројеката, 

 да ли су унета образложења апропријација. 

У случају када су сви услови задовољени, систем треба да означи да је захтев корисника 

завршен, док у супротном обавештава корисника о недостацима плана. Када је предлог 

плана корисника завршен, даље измене плана од стране буџетског корисника нису могуће 

све док се план не врати на корекцију. 

 

2.5.2 Завршавање уноса Прихода Републике 

 

Када су унети приходи Републике, корисник приступа акцији завршавања плана. 

Потребно је да систем тада врши проверу валидности и комплетности плана, односно да 

проверава: 

 Да ли су сви елементи свих апропријација плана важећи, 

 да ли за сваки од буџета циклуса постоји барем једна апропријација, 

 да ли свака апропријација плана има вредност у барем једном буџету. 
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У случају када су сви услови задовољени, систем треба да означи да је захтев 

корисника завршен, док у супротном обавештава корисника о недостацима плана. Када је 

предлог плана корисника завршен, даље измене плана од стране буџетског корисника нису 

могуће све док се план не врати на корекцију. 

 

2.5.3 Провера исправности финансијског плана 

 

Функционалност треба да омогући кориснику да у било ком тренутку провери да ли 

је његов предлог плана комплетан и коректан. У случају одређених недостатака, систем 

треба да о њима обавестити корисника. 

 

2.5.4 Провера лимита и баланса  

 

Функционалност треба да омогући кориснику да у било ком тренутку провери да ли 

је његов план у балансу и у оквиру лимита, са информацијама о вредностима лимита, унетих 

расхода који спадају у лимите и вредностима прихода и расхода на изворима средстава који 

се балансирају (извори типа „остали извори“). 

 

2.5.5 Извештај о недостајућим подацима 

 

Функционалност треба да омогући кориснику да у било ком тренутку генерише 

извештај са информацијама о елементима финансијског плана који недостају како би 

предлог плана био комплетан. 

 

2.6 Генерисање извештаја са финансијскин планом буџетског корисника 

 

Потребно је да у било ком тренутку током трајања или након завршавања процедуре 

уноса предлога планова, буџетски корисник може да генерише извештај предлога плана 

приоритетних области финансирања или извештај предлога финансијског плана.  

 

Потребно је омогућити да се генерисани извештај може штампати или сачувати у 

неком од стандардних формата. Извештај треба да садржи биланс финансијског захтева 

корисника и преглед свих програма, програмских активности, пројеката и мера са 

финансијским и нефинансијским подацима. 

3. Израда предлога буџета и његово усвајање 

3.1 Анализа и потврђивање планова буџетских корисника 

 

Функционалност треба да омогући преглед и потврђивање, односно враћање на 

корекцију достављених (завршених) предлога планова директних буџетских корисника. 

 

Министарство финансија треба да има могућност да прати планове директних 

буџетских корисника који су у њиховој надлежности. Када је план буџетског корисника 
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завршен, Министарство финансија може да потврди план, односно да га врати кориснику 

на корекцију. 

 

3.2 Закључавања и откључавање плана буџетског корисника 

 

Функционалност треба да омогући да уколико постоји потреба, за оне буџетске 

кориснике који нису завршили са уносом предлога плана, одговорно лице може да се 

закључа план једног или свих таквих буџетских корисника који су у његовој надлежности, 

чиме се онемогућава даље уређивање плана од стране сваког од закључаних буџетских 

корисника.  

 

Такође, функционалност треба да омогући да се један или сви закључани планови 

откључају, чиме се омогућава буџетским корисницима да наставе са уносом плана. 

 

3.3 Генерисање предлога буџета Министарства финансија 

 

Када буџетски аналитичар потврди или закључа план буџетског корисника за којег је 

надлежан, потребно је да систем агрегира план буџетског корисника у верзију буџета 

Министарства финансија. 

 

Функционалност треба да омогући генерисање предлога буџета Министарства 

финансија од потврђених и закључаних планова директних буџетских корисника. 

 

3.4 Кориговање буџета Министарства финансија 

 

Функционалности треба да омогући да након генерисања предлога буџета 

Министарства финансија, који иницијално садржи изворне потврђене и закључане планове 

буџетских корисника, Министарство финансија може да изврше кориговање плана сваког 

буџетског корисника за којег су надлежни. Приликом корекција потребно је имати увид у 

оригиналне вредности потврђених и закључаних планова буџетских корисника.  

 

У ПОФ циклусу, поред основне вредности буџета, потребно је омогучити да се 

додатно може уносити корекције и за вредности унете изнад лимита. 

 

3.5 Потврђивање буџета Министарства финансија 

 

Функционалност треба да обезбеди да се приликом потврђивања буџета, изврше 

следеће провере: 

 Да ли свака апропријација има вредност у барем једном буџету циклуса,  

 да ли је план сваког буџетског корисника у балансу по изворима финансирања 

типа „остали извори“, 
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 да ли је целокупан буџет у балансу по изворима финансирања типа „приходи 

из буџета“. 

Након успешног потврђивања верзије буџета Министарства финансија, циклус треба 

да се преводи у наредну фазу и да се генерише одговарајућа верзија буџета у зависности од 

типа циклуса, по следећим правилима:  

 У циклусима типа „регуларни“ и „ПОФ“, циклус се преводи у фазу „израда 

нацрта буџета“ и у систему се генерише верзија буџета „нацрт буџета“ која се састоји 

само од расходних апропријација, а у којој ће директни буџетски корисници уносити 

примедбе на нацрт буџета креираног од стране Министарства финансија у 

претходној фази циклуса. 

 У циклусима типа „ребаланс“, циклус се преводи у фазу „израда буџета 

владе“ и у систему се генерише верзија буџета која ће бити предмет разматрања у 

Влади. 

У циклусима типа „регуларни“ приликом генерисања нацрта буџета врши се 

агрегација расходних апропријација потврђених мера у надређену програмску активност 

или пројекат, док се апропријације одбијених мера и мера које су још увек у разматрању 

одбацују. 

 

Пре акције потврђивања буџета Министарства финансија, потребно је омогућити 

кориснику да се у све апропријације које немају вредност упише вредност нула. 

 

3.6 Кориговање нацрта буџета 

 

3.6.1 Унос примедби на нацрт буџета 

 

Функционалност треба да омогући унос примедби на нацрт буџета. Треба да омогући 

директним буџетским корисницима да у верзију буџет „нацрт буџета“ уносе прерасподеле 

средстава планираних од стране Министарства финансија.  

 

У овој фази циклуса корисници уносе вредности у колоне „изнад лимита“ и 

„прерасподела“, при чему је у колону „прерасподела“ могуће уносе позитивне и негативне 

вредности. Потребно је да систем аутоматски рачуна вредност у колони „буџет“ као збир 

вредности колона „нацрт“, „изнад лимита“ и „прерасподела“. 

 

3.6.2 Завршавање уноса примедби на нацрт буџета 

 

Функционалност треба да омогући завршавање уноса примедби на нацрт буџета. 

Треба да омогући директном буџетском кориснику да означи да је његов рад на уносу 

примедби на нацрт завршен. Том приликом систем треба да проверава  да ли свака 

апропријација има вредност у барем једном буџету циклуса и да ли су унети сви потребни 

елементи образложења расходних апропријација. Након успешних провера, систем 

закључава финансијски план директног буџетског корисника и означава да је завршио са 

уносом прерасподела.  
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Када је унос примедби на нацрт завршен, даље измене нацрта буџета од стране 

директног буџетског корисника не треба да су могуће, све док Министарство финансија 

унете примедбе на нацрт буџета не врати на корекцију. 

 

3.6.3 Генерисање извештаја са примедбама на нацрт буџета 

 

Функционалност треба да обезбеди да у било ком тренутку током трајања или након 

завршавања процедуре уноса примедби на нацрт буџета, буџетски корисник може да 

генерише извештај са примедбама на нацрт буџета. Извештај треба генерисати у документу, 

кога је могуће сачувати и накнадно штампати. Извештај треба да садржи преглед свих 

апропријација директног буџетског корисника са нивоа нацрт буџета, са вредностима 

унетих за њих за нацрт буџета, додатна средства и прерасподеле. 

3.6.4 Преглед унетих примедби на нацрт буџета 

 

Функционалност треба да омогући да се током уноса примедби на нацрт буџета од 

стране директног буџетског корисника, или након што директни буџетски корисник заврши 

са уносом примедби, у верзију буџета „нацрт буџета“, изврше прегледи унетих 

прерасподела, без могућности мењања података. 

 

Потребно је омогућити да овлашћено лице, из листе свих директних буџетских 

корисника за које је надлежан , врши избор ДБК, како би видео примедбе на нацрт буџета 

оног директног буџетског корисника кога је из листе и изабрао. 

 

Корисник треба да има могућност да врати на корекцију унете примедбе на нацрт 

буџета неког директног буџетског корисника, чиме се директном буџетском кориснику 

откључава финансијски план и омогућава да га коригује на основу унетих примедби на 

нацрт буџета од стране Министарства финансија. 

 

3.7 Потврђивање Нацрта буџета 

 

Функционалност треба да омогући потврђивање нацрта буџета, када се циклус налази 

у фази „израда нацрта буџета“. Приликом потврђивања нацрта буџета, систем треба да 

проверава да ли свака апропријација има вредност у барем једном буџету циклуса.  

 

Након успешног потврђивања нацрта буџета, потребно је да се сви директни буџетски 

корисници који нису завршили унос примедби на нацрт закључају. Циклус се преводи у 

наредну фазу и у систему се на основу верзије буџета Министарства финансија генерише 

верзија буџета Владе - „буџет Владе“ која ће бити предмет разматрања у Влади. У 

циклусима типа „регуларни“ приликом генерисања верзија буџета Владе врши се агрегација 

апропријација потврђених мера у надређену програмску активност или пројекат, док се 

апропријације одбијених мера и мера које су још увек у разматрању одбацују. 
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Пре акције потврђивања нацрта буџета, потребно је обезбедити могућност да се у све 

апропријације које немају вредност упише вредност нула. 

 

3.8 Кориговање буџета Владе 

 

Након што Влада прими „потврђени“ буџет Министарства финансија на разматрање у 

виду нацрта буџета за Владу, она може сугерисати измене предложеног буџета. У складу са 

изменама, Министарство финансија спроводи корекције над нацртом буџета достављеног 

Влади на разматрање (врше кориговање верзије буџета „буџет Владе“).  

 

Потребно је обезбедити да Министарство финансија може да коригује план сваког 

буџетског корисника за кога су задужени, при чему имају увид у вредности из достављеног 

нацрта буџета за Владу. 

 

3.9 Потврђивање буџета Владе 

 

Функционалност треба да омогући потврђивање модификованог нацрта буџета за 

Владу (потврђивање верзије буџета „буџет Владе“). Приликом потврђивања буџета, 

потребно је да систем проверити да ли је план сваког корисника у балансу по осталим 

изворима финансирања и да ли је целокупан буџет у балансу по изворима финансирања 

типа „приходи из буџета“.  

 

Након успешног потврђивања буџета Владе, потребно је да се у циклусу типа „ПОФ“ 

овом акцијом се врши и агрегација апропријација потврђених мера у надређену програмску 

активност или пројекат, док се апропријације одбијених мера и мера које су још увек у 

разматрању одбацују, и креира финална усвојена верзија буџета.  

 

У циклусима типа „регуларни“ и „ребаланс“, успешним потврђивањем буџета Владе 

циклус се преводи у наредну фазу и у систему се генерише нацрт буџета за Скупштину 

(нацрт Закона), односно верзију буџета Скупштине - „буџет Скупштине“, која ће бити 

предмет разматрања у Скупштини. 

 

Пре акције потврђивања буџета Владе, потребно је обезбедити могућност да се у све 

апропријације које немају вредност упише вредност нула. 

 

3.10 Кориговање предлога буџета Скупштине 

 

Након што у циклусима типа „регуларни“ и „ребаланс“ Скупштина прими потврђени 

буџет Владе на разматрање у виду предлога Закона, она може сугерисати измене 

предложеног буџета.  
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Функционалност треба да омогући кориговање предлога Закона достављеног 

Скупштини на разматрање (врши се кориговање верзије буџета „буџет Скупштине“). 

Министарство финансија може да коригују план сваког од буџетских корисника, при чему 

има увид у вредности из достављеног предлога Закона. 

 

3.11 Усвајање буџета 

 

Функционалност треба да омогући да се у циклусима типа „регуларни“ и „ребаланс“, 

када Скупштина заврши са свим изменама нацрта Закона, изврши потврђивање верзије 

буџета „буџет Скупштине“, чиме се спроводи финално потврђивање и усвајање буџета. 

 

Пре акције потврђивања буџета Скупштине, потребно је обезбедити могућност да се 

у све апропријације које немају вредност упише вредност нула. 

4. Извештавање о учинку Програма 

У оквиру процедуре за годишње и полугодишње извештавање о учинку програма, од 

корисника се захтева унос образложења спровођења програма, програмских активности и 

пројеката, остварених вредности индикатора и образложења одступања остварених од 

планских вредности индикатора. Процедура се у систему спроводи у оквиру буџетских 

циклуса типа „годишњи“ и „полугодишњи“.  

 

У оквиру ових активности, потребно је омогућити следеће функционалности: 

 

4.1 Креирање и унос података циљева и индикатора 

Током процедуре годишњег и полугодишњег извештавања неопходно је у систем 

унети циљеве и индикаторе елемената програмске структуре који су за буџетског корисника 

отворени након усвајања буџета за годину извештавања (током извршења буџета). 

Функционалност треба да омогући креирање, унос и уређивање података циљева 

програма, програмских активности и пројеката, њихових индикатора, као и унос и 

уређивање вредности индикатора. 

 

4.2 Унос података о учинку програма 

 

Функционалност треба да омогући унос и уређивање образложења спровођења 

програма, програмских активности и пројеката, унос остварених вредности индикатора и 

унос образложења одступања остварених од планских вредности индикатора. Потребно је 

обезбедити да је образложење спровођења могуће унети за оне програме, програмске 

активности и пројекте који припадају програмској структури буџетског корисника валидној 

за годину извештавања, док се остварене вредности индикатора и образложење одступања 

остварене од планске вредности могу унети за индикаторе за који су креирани за сваки од 

циљева сваког од елемената програмске структуре тог корисника валидне у години 

извештавања. 
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4.2.1 Унос образложења спровођења програма 

 

Функционалност треба да омогући унос и уређивање образложења спровођења 

програма за главног носиоца програма. 

 

4.2.2 Унос образложења програмских активности и пројеката 

 

Функционалност треба да омогући унос и уређивање образложења спровођења 

програмске активности и пројекта за корисника који је или главни носилац или корисник 

надређеног програма. 

 

4.2.3 Унос остварених вредности индикатора циљева програма, програмских 

активности и пројеката 

 

Функционалност треба да омогући унос и уређивање остварених вредности 

индикатора циљева програма, програмских активности и пројеката, као и унос и уређивање 

образложења одступања остварених од планских вредности индикатора. Подаци се могу 

унети за индикаторе за који су креирани за сваки од циљева сваког од елемената програмске 

структуре тог корисника валидне у години извештавања. 

 

4.3 Завршавање годишњег и полугодишњег извештаја о учинку програма 

 

Функционалност треба да омогући  да аналитичар извештавања неког буџетског 

корисника унесе податке извештаја у целости, покрене акцију за завршавање извештавања 

о учинку програма којом се извештај о учинку програма доставља Министарству финансија 

на разматрање. Покретањем акције за завршавање извештавања о учинку програма, 

потребно је извршити проверу комплетности целокупног извештаја, односно проверу да ли 

су задовољени сви услови дефинисани за годишње и полугодишње циклусе извештавања.   

 

Потребно је извршити следеће провере: 

 Да ли су унете остварене вредности за све индикаторе за које постоје планске 

вредности, 

 да ли је за сваки од индикатора за којег се разликује остварена од планске 

вредности унето образложење одступања вредности индикатора, 

 да ли је за сваки програм који припада валидној програмској структури 

буџетског корисника за годину извештавања на којем де буџетски корисник главни 

носилац унето образложење одступања, 

 да ли је за сваку програмску активности и пројекат који припадају валидној 

програмској структури буџетског корисника за годину извештавања унето 

образложење спровођења. 
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У случају када су сви услови задовољени, потребно је да систем означи да је извештај 

о учинку програма корисника завршен, док у супротном обавештава корисника о 

елементима који недостају у извештају. Када је извештај корисника завршен, даље измене 

извештаја од стране аналитичара извештавања буџетског корисника нису могуће, осим ако 

се извештај не врати на корекцију од стране надлежног буџетског аналитичара. 

 

4.4 Генерисање извештаја о учинку програма буџетског корисника 

 

Функционалност треба да омогући да у било ком тренутку током трајања или након 

завршавања процедуре извештавања о учинку програма, аналитичар извештавања 

буџетског корисника може да генерише годишњи или полугодишњи извештај о учинку 

програма у виду документа који је могуће штампати и/или сачувати. Извештај треба да 

садржи биланс извршења финансијског плана корисника и преглед свих циљева и 

индикатора са планским и оствареним вредностима свих програма, програмских 

активности и пројеката из програмске структуре тог корисника валидне у години 

извештавања. 

 

4.5 Преглед и потврђивање полугодишњих и годишњих извештаја 

 

Функционалност треба да омогући преглед, потврђивање, односно враћање на 

корекцију достављених (завршених) годишњих и полугодишњих извештаја о учинку 

програма директних буџетских корисника. 

 

4.6 Закључавање и откључавања полугодишњих и годишњих извештаја 

 

Функционалност треба да омогући да уколико постоји потреба, за оне буџетске 

кориснике који нису завршили са уносом извештаја о учинку програма, може од стране 

надлежног корисника закључати извештај једног или свих таквих буџетских корисника који 

су у његовој надлежности, чиме се онемогућава даљи рад на извештају од стране 

закључаних буџетских корисника. Такође, функционалност треба да омогућаи да се један 

или сви закључани извештаји откључају, чиме се омогућава корисницима извештавања 

буџетских корисника да наставе са уносом плана. 

 

4.7 Завршавање процедуре извештавања о учинку програма 

 

Функционалност треба да омогући да у циклусима типа „годишњи“ и „полугодишњи“, 

након доставе годишњих или полугодишњих извештаја о учинку програма, Министарство 

финансија покреће акцију завршавања процедуре годишњег или полугодишњег 

извештавања о учинку програма, чиме се циклус поставља у статус „завршен“ и 

онемогућавају даље активности у оквиру циклуса. 

 

5. Индексација 
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Ова група функционалности треба да омогући рад са скуповима правила и рад са 

сценаријима у оквиру којих ће претходно припремљена правила бити примењена на 

одређени скуп расходних апропријација. Сценарији пре саме примене правила могу бити 

додатно модификовани. 

 

5.1 Рад са скуповима правила 

Функционалност треба да омогући креирање новог скупа правила, дефинисање 

основних идентификационих података скупа, ажурирање основних података скупа, 

ажурирање правила скупа,  брисање постојећег скупа правила из система, као и преглед 

листе свих скупова. 

Правило скупа се састоји од тачно одређеног ентитета неког шифарника, или 

комбинације тачно одређених ентитета из различитих шифарника, индекса (вредности) и 

приоритета примене правила. Шифарници за које је могуће изабрати тачно одређене 

ентитете су, буџетски корисници, извори финансирања, економске класификације нивоа К2 

или нивоа К3, функције нивоа Ф3, програми, програмске активности или пројекти. 

Приликом дефинисања правила, корисник треба да бира тачно одређени ентитет једног 

шифарника или комбинације тачно одређених ентитета из различитих шифарника, након 

чега поставља вредност индекса, приоритет примене правила и врши додавање правила у 

скуп. Ако је приликом дефинисања правила изабрана економска класификација нивоа К2, 

приликом додавања правила у скуп систем креира по једно правило за сваку од подређених 

економских класификација нивоа К3, где су остали ентитети правила идентични за свако 

правило и једнаки су ентитетима изабраним приликом дефинисања правила. 

 

Након што је правило креирано, потребно је омогућити ажурирање правила кроз 

промену вредности индекса и приоритета примене правила, односно брисање комплетног 

правила. 

 

5.2 Сценарији 

 

Ова група функционалности треба да омогући дефинисање и прегледање сценарија. 

Сценарио се састоји од скупа расходних апропријација који чине основица и буџет са 

плановима буџетских корисника, вредности којима се модификује основица, скупа правила 

за индексацију и резултата индексације. Рад са функционалношћу не зависи од изабраног 

циклуса. Приликом промене основице или буџета са плановима буџетских корисника, чиме 

се мења скуп апропријација, претходни скуп апропријација, њихове модификације и 

резултујуће вредности треба да буду избрисани. 

 

5.2.1 Креирање скупа апропријација 
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Функционалност треба бити доступна само аутору сценарија и треба да омогућава 

креирање скупа расходних апропријација, чије ће се вредности даље модификовати као 

резултат спроведених акција на сценарију. Скуп апропријација радне основе се креира као 

унија апропријација изабране основице и апропријација изабраног буџета са плановима 

буџетских корисника 

 

Приликом избора основице врши се избор буџета чије ће расходне апропријације 

формирати скуп апропријација, а њихове вредности ће се приказивати у колони „основица“ 

и чиниће основицу за даљу обраду података. За основицу је могуће изабрати било који 

буџет у статусу: извршење, текући буџет или усвојени буџет, при чему је за усвојени буџет 

могуће изабрати једну од верзија буџета: „буџет МФ“, „буџет Владе“ или „буџет 

Скупштине“. Након иницијалног избора основице потребно је омогућити поновни избор 

основице при чему се губе претходно унети подаци о модификацији скупа апропријација.  

 

Приликом избора буџета са плановима корисника врши се избор буџета чије ће 

расходне апропријације формирати скуп апропријација, а њихове вредности ће се 

приказивати у колонама „у лимиту“ и „изнад лимита“ и служиће као извор информација за 

даљу обраду података основице. За планове корисника је могуће изабрати неки од буџета 

који су део циклуса типа „регуларни“ или ПОФ, при чему буџет мора да буде у статусу 

„израда буџета МФ“ ако припада циклусу типа „регуларни“, односно „израда буџета МФ“ 

или „израда буџета Владе“ ако припада циклусу типа ПОФ. 

 

5.2.2 Избор скупа правила 

 

Функционалност треба да је доступна само аутору сценарија и да омогући избор 

једног од постојећих скупова правила, који ће бити примењен приликом рачунања 

сценарија. 

 

5.2.3 Модификација скупа и вредности апропријација 

 

Функционалност треба бити доступна свим корисницима који раде са сценаријима и 

треба да омогући брисање апропријација скупа и унос вредности у колонама на основу којег 

ће се променити вредности апропријација из колоне „основица“.  

 

Такође, функционалност треба да омогућава промену вредности одређеног подскупа 

скупа апропријација, тако што ће корисник унети проценат за који се мења вредност, колону 

која чини извор података (основица или планови буџетских корисника) и резултујућу 

колону (фиксни износ, промена основице или део фиксног износа). 

 

Корисник може да модификује само онај подскуп скупа апропријација за које је 

одговоран. 

 

5.2.4 Израчунавање резултујућих вредности 
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Функционалност треба да омогући да се за скуп апропријација изврши израчунавање 

резултујуће вредности, тако што ће се на модификоване вредности апропријација 

применити индекси у складу са правилима дефинисаним у придруженом скупу правила, 

при чему за апропријације за које је унета фиксна вредност, резултујућа вредност треба 

бити једнака фиксној вредности, док се за апропријације за које је унета промена основице 

и/или фиксни део, резултујућа вредност се добија по предефинисаној формули. 

 

5.2.5 Копирање сценарија 

 

Функционалност треба да омогући да се у један сценарио копирају подаци неког 

другог сценарија (скуп апропријација и модификације). Приликом копирања, постојећи 

скуп апропријација и модификације из сценарија у који се врши копирање треба да биду 

обрисани. 

 

6. Извештавање 

За потребе извештавања систем треба да омогући генерисања предефинисаних и 

кориснички дефинисаних извештаја. Извештаји се генеришу или директно у фајлу или у 

виду табеларног прегледа кроз кориснички интерфејс, одакле треба да постоји могућност 

њиховог преизимања у неком од стандардних формата. 

 

Потребно је обезбеди постојање следећих предефинисаних извештаја: 

 Извештај за члан 1, 

 извештај за члан 4, 

 извештај за члан 5, 

 извештај за члан 8, 

 индикатори за владу, 

 преглед расхода по пројектима, 

 образложење буџета, 

 преглед буџета пре и после владе (доступан само за циклус типа „регуларни“), 

 преглед усвојеног буџета (доступан само за циклус типа „регуларни“), 

 преглед буџета по секторима, 

 преглед буџета по контима, 

 преглед прерасподела буџета. 

Такође је потребно обезбедити могућност преузимања следећих табеларних извештаја 

у одговарајућем формату: 

 

 Апропријације - база, 

 апропријације са коментарима - база,  

 индикатори - база. 
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7. Евиденција преузимања обавеза од покретања јавне набавке до закључења 

уговора 

Функционалност ће бити прецизније дефинисана у фази анализе. 

8. Евидентирање захтева за текућу буџетску резерву 

Функционалност ће бити прецизније дефинисана у фази анализе. 

 

II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

У систему извршења се генеришу документи који описују пословне промене над 

апропријацијама које су корисницима опредељене Законом о буџету РС. Евидентирају се 

сви приходи и примања, расходи и издаци буџетских корисника, као и све уплате и исплате 

са рачуна извршења буџета, рачуна донација корисника и посебних евиденционих рачуна 

индиректних корисника буџета који се налазе у систему извршења буџета.  

Наведене евиденције потребно је реализовати помоћу следећих функционалниих 

целина које модул треба да обезбеди: 

 

 Рад са апропријацијама; 

 Рад са квотама; 

 Преузете обавезе; 

 Плаћања; 

 Обраду извода; 

 Преузете обавезе и плаћања у страној валути; 

 Затварање пословног дана, месеца и године; 

 Рад са евиденционим рачунима; 

 Финансијско планирање; 

 Принудну наплату. 

 

1. Апропријације 

 

У оквиру функционалности апропријација потребно је oмогућити креирање 

иницијалних апропријација, промену апропријација током буџетске године подношењем 

захтева за промену апропријације, евидентирање историјских података сваке апропријације 

од њеног уноса у систем до краја буџетске године, тако да систем пружи корисницима све 

неопходне информације о апропријацији. Ова функционалност је основа за реализацију 

расхода. 

У систему је потребно имплементирати следеће функционалности које се се односе на 

рад са апропријацијама: 
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1.1 Учитавање и преглед иницијалних апропријација 

Након усвајања акта о буџету од стране Народне скупштине Републике Србије, 

Министартство финансија врши учитавање података о буџету у систем из модула за 

припрему буџета. Функционалност треба да омогући учитавање свих облика буџета 

дефинисаних Законом о буџетском систему. 

 Годишњи буџет, 

 привремено финансирање,  

 ребаланс буџета. 

Шифре разлога учитавања које се користе важе за следеће случајеве, уз поштовање 

наведених правила: 

 

Шифра Назив Опис 

01 Закон о буџету 

Када се учитава: пре почетка пословне године 

Период важења: од 1. јануара до 31. децембра  

Од када се примењује: од 1. јануара 

Услов: претходно није ништа учитано 

02 
Привремено 

финансирање 

Када се учитава: пре почетка пословне године 

Период важења: од 1. јануара до 31. марта или 30. 

јуна 

Од када се примењује: од 1. јануара или 1. априла 

Услов: претходно није ништа учитано или претходно 

учитано прво привремено финансирање 

03 

Измена и допуна 

Закона о буџету - 

Ребаланс 

Када се учитава: било када у току године 

Период важења: од 1. јануара до 31. децембра   

Од када се примењује: било када од тренутка 

учитавања до краја године 

Услов: претходно учитан Закон или претходни 

Ребаланс 

Свака ставка захтева за иницијалне апропријације се односи на апропријацију која тек 

треба да се креира или већ постоји у систему, али ће бити измењена, или на апропријацију 

која треба да се откаже.  

Пре учиатавања иницијалних апропријација у систему је потребно извршити 

синхронизацију шифарника и њихових периода важења, као и примену дефинисаних 

пословних правила у зависности од врсте буџета који се учитава. 

У оквиру функционалности учитавање и преглед иницијалних апропријација 

потребно је омогућити следеће опције: 
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 Преглед захтева за иницијалне апропријације  - омогућава преглед листе свих 

захтева за иницијалне апропријације које се односе на буџет, привремено 

финансирање или ребаланс буџета Републике Србије. 

 Преглед детаља захтева за иницијалне апропријације - омогућава преглед захтева за 

иницијалне апропријације са свим ставкама. 

 Преглед детаља ставке захтева за иницијалне апропријације - омогућава преглед 

детаља ставке захтева за иницијалне апропријације. 

 Преглед историје захтева за иницијалне апропријације - омогућава преглед историје 

захтева за иницијалне апропријације почев од  првог уписа у историју који се дешава 

када се захтев креира учитавањем фајла са иницијалним апропријацијама.  

 Преглед детаља у историји захтева за иницијалне апропријације - омогућава преглед 

детаља у историји захтева за иницијалне апропријације.  

 Учитавање захтева за иницијалне апропријације - омогућава учитавање фајла у коме 

се налазе иницијалне приходне и расходне апропријације које се односе на буџет 

(шифра разлога 01), привремено финансирање (шифра разлога 02) или ребаланс 

буџета (шифра разлога 03) Републике Србије за одређену годину. 

 Верификација захтева за иницијалне апропријације - омогућава проверу захтева за 

иницијалне апропријације на основу пословних правила. Такође, уколико постоје 

евентуалне грешке, потребно их је евидентирати и омогућити њихов преглед. 

 Преглед резултата верификације захтева за иницијалне апропријације - омогућава 

преглед грешака које су евидентиране приликом верификације иницијалних 

апропријација. 

 Отказивање захтева за иницијалне апропријације - омогућава отказивање захтева за 

иницијалне апропријације за буџет, привремено финансирање или ребаланс буџета. 

 Одобравање захтева за иницијалне апропријације - омогућава одобравање захтева за 

иницијалне апропријације након чега је захтев спреман за примену. 

 Одбијање захтева за иницијалне апропријације - омогућава одбијање захтева за 

иницијалне апропријације. 

 Примена захтева за иницијалне апропријације - омогућава примену одобреног 

захтева за иницијалне апропријације. 

 Преглед исправних и нарушених апропријација - омогућава приказ утицаја примене 

ребаланса буџета на постојеће апропријације у систему тако што даје упоредни 

приказ ставки захтева за иницијалне апропријације и одговарајућих поља постојећих 

апропријација у систему. 
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1.2 Преглед апропријација 

1.2.1 Преглед расходних апропријација 

Функционалност омогућава преглед свих расходних апропријација буџетских 

корисника са приказом реализације потрошње апропријација. 
 

У оквиру функционалности преглед расходних апропријација потребно је омогућити 

следеће опције: 

 

 Преглед - омогућава преглед свих детаља расходне апропријације које се односе на 

буџет, привремено финансирање или ребаланс буџета Републике Србије. 

 Захтеви - омогућава да се за одабрану апропријацију врши преглед детаља захтева 

који је довео до промене апропријације.  

 Квоте - омогућава преглед квота за одабрану апропријацију.  

 Обавезе - омогућава преглед ставки преузетих обавеза за одабрану апропријацију. 

 Резервисани износ - омогућава преглед резервисаног износа за одабрану 

апропријацију. 

 Извршено - омогућава преглед извршених ставки преузетих обавеза за одабрану 

апропријацију. 

 ИБК - омогућава преглед расподеле апропријације на ИБК. Приликом селектовања 

апропријације ДБК омогућен је приказ свих апропријација подређених ИБК.  

 Историја - омогућава преглед историје расходних апропријација које се односе на 

буџет, привремено финансирање или ребаланс буџета Републике Србије. 

 Историја стања - омогућава преглед историје стања расходних апропријација која се 

снима на крају дана у склопу процедуре затварања дана. 

 Ескпорт - омогућава експорт прегледа. 

 

1.2.2 Преглед приходних апропријација 

Функционалност омогућава преглед свих приходних апропријација буџетских 

корисника са приказом оствареног прихода. 

У оквиру функционалности преглед приходних апропријација потребно је омогућити 

следеће опције: 

 Преглед - омогућава преглед и штампу свих детаља приходне апропријације. 

 Захтеви - омогућава кориснику преглед детаља захтева за апропријације који је довео 

до промене апропријације. 

 Приходи - омогућава преглед промета приходних линија.  

 Корекције - омогућава приказ детаља корекција прихода спроведених на терет 

изабране апропријације.  

 Преглед расподеле апропријације на ИБК - доступно једино за апропријацију ДБК.  

 Историју - омогућава преглед историје приходне апропријације које се односе на 

буџет, привремено финансирање или ребаланс буџета Републике Србије. 
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 Историја стања - омогућава преглед историје стања приходне апропријације која се 

снима на крају дана у склопу процедуре затварања дана. 

 Ескпорт - омогућава експорт прегледа. 

 

1.3 Захтеви за промену апропријација  

 

Структура захтева за промену апропријације је иста као и структура захтева за 

иницијалне апропријације. 

Приликом креирања и учитавања захтева за промену апропријација врши се примена 

дефинисаних пословних правила у зависности од врсте промене, односно изабране шифре 

разлога промене апропријације. 

1.3.1 Унос захтева за промену апропријације 

Функционалност омогућава кориснику да при уносу новог захтева за промену 

апропријације врши избор неке од следећих опција (шифри разлога): 

 Трансфер у буџетску резерву - овим захтевом се средства са текућих апропријација 

расхода и издатака из извора финансирања 01 - општи приходи и примања буџета, 

преносе на апропријацију текуће буџетеске резерве; 

 Трансфер из буџетске резерве - овим захтевом се средства из текуће буџетске резерве 

преносе на текуће апропријације расхода и издатака из извора финансирања 01 - 

општи приходи и примања буџета;  

 Додатни остали извори прихода - овим захтевом се мењају апропријације из осталих 

извора финансирања (извор финансирања је различит од извора финансирања 01 - 

општи приходи и примања буџета); 

 Трансфер између програма - овим захтевом се мењају апропријације буџетских 

корисника између различитих програма; 

 Трансфер унутар пројекта - овим захтевом се мењају апропријације буџетских 

корисника унутар програмских активности/пројеката различитих економских 

класификација; 

 Трансфер између пројеката - овим захтевом се мењају апропријације буџетских 

корисника економских класификација између програмских активности/пројеката; 

 Промена апропријације ИБК - овим захтевом се могу расподелити апропријације 

индиректним корисницима у следећим случајевима: 

- повећање/додељивање средстава на апропријацијама индиректних корисника на 

терет апропријација његовог директног корисника, 

- смањење средстава на апропријацијама индиректних корисника у корист 

апропријација његовог директног корисника, 

- повећање средстава на апропријацијама једног индиректног корисника на терет 

апропријација других индиректних корисника у оквиру њиховог директног 

корисника; 

 Трансфер за принудну наплату - овим захтевом се мењају апропријације директних 

буџетских корисника ради извршења принудне наплате; 
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 Трансфер за принудну наплату (ИБК) - овим захтевом се мењају апропријације 

индиректних буџетских корисника ради извршења принудне наплате; 

 Исправка апропријације - овим захтевом се мењају постојеће апропријације, и 

користи се за накнадну корекцију апропријација у случају грешке приликом 

формирања апропријација. Право коришћења овог захтева могу имати само посебно 

овлашћени корисници; 

 Трансфер између глава - овим захтевом могу се преусмерити средства са једне 

расходне апропријације на другу апропријацију за исти извор финансирања између 

глава у оквиру једног раздела, односно између апропријација унутар једне главе.  

Функционалност треба да омогући поред учитавања података и преглед грешака. 

1.3.2 Преглед захтева за промену апропријација 

У оквиру функционалности преглед захтева за промену апропријација треба 

омогућити следеће опције: 

 Преглед захтева за промену апропријације - омогућава преглед листе свих захтева за 

промену апропријације независно од шифре разлога промене као и могућност 

њиховог филтрирања и сортирања. 

 Преглед детаља захтева за промену апропријације - омогућава преглед свих ставки 

захтева за промену апропријације као и њихово филтрирања и сортирање. У 

зависности од права корисника, омогућена је промена постојећег захтева, овера или 

отказивање, одобравање или пак одбијање, као и преглед детаља захтева и његова 

историја. 

 Преглед детаља ставке захтева за промену апропријације - омогућава преглед детаља 

једне ставке захтева за промену апропријације.  

 Преглед историје захтева за промену апропријације - сваки пут када се подаци у 

захтеву промене или његов статус, додаје се слог у историју са текућим датумом и 

временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. На тај 

омогућен је преглед историје захтева за промену апропријације. 

 Преглед детаља у историји захтева за промену апропријације - детаљи у историји 

захтева за промену апропријације користе се да би се видели детаљи уписа у 

историју. Опција омогућава само преглед али не и измене. 

 Штампа - омогућава штампу сваког прегледа у одговарајућем формату. 

 Експорт - омогућава експорт прегледа. 

 

1.3.3 Одобравање захтева за промену апропријација 

Функционалност омогућава преглед листе свих захтева за промену апропријације 

независно од шифре разлога промене у статусу „оверен“. Корисник може да филтрира листу 

захтева и да одобри или одбије појединачни захтев или да одобри групу захтева која 

одговара критеријумима селекције. Такође, у оквиру ове функционалности постоји и 

преглед историје, експорт као и штампа захтева и листе захтева. 

 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Јединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

страна 34 од 129 

2. Квоте 

 

Квоте представљају део средстава раположиве расходне апропријације које корисник 

буџета може утрошити у временском периоду за који су квоте дефинисане, односно 

представљају ограничење потрошње за одређени период. 

Квоте се дефинишу само за расходне апропријације код којих је извор финансирања 

01 -  општи приходи и примања буџета. Услов за постојање квота је да су апропријације 

учитане у систему. 

Трајање временског периода квота се мора унапред дефинисати (параметарски). Квоте 

се додељују на нивоу целе пословне године, тако што се пословна година подели са 

трајањем временског периода квоте и на тај начин се одређује број квота које се аутоматски 

генеришу, додељује им се назив и уноси временски почетак и крај важења.  

Корисници могу преузети обавезу само ако је за очекивани датум плаћања износ који 

треба платити мањи или једнак износу расположиве квоте која важи за тај датум. 

Иницијалне квоте се одређују на нивоу директних корисника буџета, и формирају се 

учитавањем структуираног фајла из модула за финансијско планирање. Квоте индиректних 

корисника се утврђују расподелом квота њихових директних корисника. 

На крају периода важења квота, износ расположиво се се „враћа“ у нераспоређени део 

апропријације у буџету. Овај процес је дефинисан посебном процедуром процедура за 

враћање неутрошеног дела квоте на крају њиховог периода важења, која се аутоматски 

извршава на крају периода важења квота. 

У систему је потребно имплементирати следеће функционалности које се се односе на 

рад са квотама: 

2.1 Захтев за иницијалне квоте 

Након учитавања буџета у систем, или након додавања нове апропријације из текуће 

буџетске резерве потребно је генерисати квоте за све расходне апропријације код којих је 

извор финансирања 01 -  општи приходи и примања буџета, како би корисник могао да 

преузима обавезе и врши плаћања. 

Иницијалне квоте се учитавају и током године, обично пре почетка важења следећег 

периода квота. Овим захтевом се иницијални износи, раније дефинисани претходним 

захтевима поништавају, а уписују се износи наведени у захтеву. 

Иницијалне квоте се одређују на нивоу директних корисника буџета, и формирају се 

учитавањем структуираног фајла која се формира из модула за финансијско планирање. 

 

У оквиру функционалности потребно је омогућити следеће опције: 
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 Преглед захтева за иницијалне квоте који одговара критеријумима селекције и 

сортирања, 

 преглед детаља одабраног захтева за иницијалне квоте са свим ставкама, 

 преглед детаља ставке захтева за иницијалне квоте, 

 преглед историје захтева,  

 преглед детаља у историји захтева за инциијалне квоте,  

 верификација захтева за иницијалне квоте,  

 преглед резултата верификације захтева за иницијалне квоте,  

 отказивање захтева за иницијалне квоте, 

 одобравање захтева за иницијалне квоте, 

 одбијање захтева. 

2.2 Преглед квота  

Функционалност омогућава приказ свих квота које одговарају критеријумима 

селекције и сортирања за буџетску годину.  

Приликом селекције одабране квоте треба омогућити следеће опције: 

 Преглед свих детаља квоте, 

 преглед свих захтева за промену изабране квоте, 

 преглед детаља одговарајуће расходне апропријације, 

 преглед преузетих обавеза које се односе на изабрану квоту, 

 преглед резервисаних ставки на квоти, 

 преглед извршених преузетих обавеза прегледа расподеле квоте на ИБК, 

 преглед историје квоте - свака промена квоте изазива упис у историју, 

 преглед историје стања квоте. 

2.3 Захтев за промену квоте 

Функционалност омогућава увећање или умањење једне или више квота неке 

организације. Ставке захтева могу одговарати постојећој квоти, али се захтев може 

користити и за креирање нових квота. 

 

2.3.1 Преглед захтева за промену квоте 

Функционалност омогућава преглед свих захтева за промену квота према критеријума 

филтрирања и сортирања. За сваки захтев у зависности од овлашћења корисника, треба 

омогућити следеће опције: 

 Преглед детаља захтева за промену квоте, 

 преглед детаља ставке захтева за промену квоте, 

 преглед историје захтева за промену квоте, 

 преглед детаља у историји захтева за промену квоте. 

2.3.2 Обрада захтева за промену квоте 
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Функционалност омогућава креирање захтева, додавање прилога уз захтев, оверу 

захтева, промену /отказивање и одобравање захтева. 

У оквиру функционалности обрада захтева за промену квота треба омогућити 

следеће опције: 

 Креирање захтева,  

 достављање прилога уз захтев за промену квоте, 

 овера захтева, 

 промена захтева која подразумева промену атрибута, додавање или отказивање 

ставки, 

 отказивање захтева којим се исти не брише из система, 

 одобравање захтева, 

 додавање ставки, 

 промена ставки, 

 отказивање ставки, 

 копирање ставки, 

 брисање ставки, 

 верификација захтева која ће вршити проверу захтева на основу пословних правила 

и преглед грешака уколико евентуално постоје. 

  

2.4 Одобравање захтева за промену квота 

 

Функционалност омогућава одобравање захтева за промену квоте који се након тога 

аутоматски примењује и након чега даља обрада захтева није могућа. Корисник који врши 

одобравање, захтев може и да одбије привремено или трајно. Ако је захтев одбијен 

привремено, може се изменити и поново оверити или се може отказати. Корисник 

одобравање/одбијање захтева може вршити појединачно или групно. 

 

За сваки одабрани захтев треба омогућити следеће опције: 

 Одобравање, одбијање или привремено одбијање захтева, 

 преглед заглавља захтева за промену,  

 преглед и штампу достављених прилога, 

 преглед детаља ставки захтева за промену, као и преглед детаља одговарајуће 

апропријације и квоте, експорт детаља ставки, 

 верификацију захтева и преглед грешака, 

 историју захтева са прегледом детаља историје захтева, 

 штампу прегледа захтева, штампу прегледа одобрених захтева,  

 експорт и штампу захтева. 

2.5 Захтев за расподелу 

Функционалност омогућава трансфер износа квоте са ДБК на ИБК (и обрнуто), као и 

трансфер износа квоте између ИБК. Користи се за креирање нових квота за ИБК или за 

промену већ постојећих квота. 
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У оквиру функционалности захтеви за расподелу треба омогућити следеће опције: 

 Преглед захтева за расподелу квоте, 

 преглед детаља захтева за расподелу квоте, 

 преглед детаља ставке захтева за расподелу квоте, 

 преглед историје захтева за расподелу квоте, 

 преглед детаља у историји захтева за расподелу квоте, 

 избор штампе (образац, преглед захтева, преглед одобрених захтева), 

 експорт захтева. 

2.6 Групна промена квота 

Функционалност омогућава кориснику да врши одабир скупа квота које жели да 

промени на исти начин. Корисник бира један од понуђених начина на који ће промена бити 

изражена (као проценат од текуће апропријације, проценат од текућег износа квоте, 

проценат од иницијалног износа квоте, апсолутни износ, неутрошени износ, проценат од 

нераспоређене апропријације). Након креирања захтева, систем спроводи верификацију 

захтева и формира захтеве у статусу „оверен“. Функционалност треба да омогући измену 

постојећих, али не и креирање нових квота.  

2.7 Процедура за враћање неутрошеног дела квоте на крају њиховог периода важења 

Овом процедуром се на крају последњег дана важења периоде квота, а након 

завршетка пословног дана, сва неутрошена средства на квотама „враћају“ се на 

нераспоређени део апропријације, како би се могла искористити у неком од следећих 

периода квота до краја године. Ова процедура се у систему одвија аутоматски, али треба 

предвидети и могућност ручног активирања процедуре. 

Ако ДБК има и своје ИБК у систему извршења, потребно је прво вратити неутрошени 

део квота за индиректне кориснике (да би се правилно ажурирале квоте надлежног 

директног корисника), јер постоје директни корисници који имају поред извршења квота 

индиректних корисника и извршење на властитим квотама. Тек након тога треба извршити 

враћање неутрошеног дела квоте за ове директне кориснике, истом процедуром. 

3. Преузете обавезе 

Преузимање обавеза представља ангажовање средстава од стране корисника 

буџетских средстава по основу писаног уговора или другог правног акта, за које се, у 

моменту ангажовања, очекује да представљају готовински трошак, непосредно или у 

будућности. Обавезе које преузимају корисници буџетских средстава морају одговарати 

апропријацији која им је  одобрена за ту намену у тој буџетској години. Да би могла да се 

реализује уговорена динамика плаћања по преузетој обавези, потребно је определити и 

довољно средстава на квотама у периодима за средства из буџета, односно прихода на 

евиденционим рачунима код осталих извора финансирања, у којима се очекују плаћања. 
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Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 

године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години 

извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину. 

Преузета обавеза представља резервисање средстава на апропријацијама. Поред тога 

врши се резервација на квотама чији период квота одговара очекиваним терминима за 

плаћање код ставки где је извор финансирања 01 -  општи приходи и примања буџета.  

Кад је код ставки наведен неки од осталих извора финансирања, врши се резервација 

на евиденционим рачунима који одговарају изабраном извору финансирања.  

Плаћање по преузетим обавезама се може извршити и са више посебних захтева за 

плаћање, до износа преузетих обавеза. 

За све износе веће од 25.000,00 динара (параметарски), обавеза се мора унети у систем 

најкасније 5 радних дана (параметарски) пре очекиваног датума плаћања. За све износе 

мање од 25.000,00 динара (параметарски), обавеза се мора унети у систем најкасније 1 радни 

дан (параметарски) пре очекиваног датума плаћања.  Изузетак су обавезе где је плаћање 

означено као „хитно“, где се плаћање може вршити истог дана, или било ког наредног. 

Свака ставка захтева за преузету обавезу, треба да садржи податак о економској 

класификацији за супротан став књижења документа у главној књизи. Ако ставке преузете 

обавеза не садрже овај податак, захтев неће моћи бити одобрен. У оквиру ажурирања 

захтева треба омогућити додатни унос за конто књижења, где се на основу економске 

класификације расхода и осталих параметара у оквиру захтева препозна шема књижења и 

на основу ње прикажу кориснику одговарајућа листа економских класификација за конто 

књижења. 

У систему је потребно имплементирати следеће функционалности које се се односе на 

рад са преузетим обавезама: 

3.1 Kреирање преузете обавезе 

Функционалност омогућава унос захтева за креирање преузете обавезе. Захтев за 

креирање преузете обавезе се уноси на основу оригиналне документације коју поседује 

корисник, и садржи потребне елементе из те документације. Захтевом за креирање преузете 

обавезе се креира преузета обавеза у тренутку када се захтев овери. Овером захтева за 

креирање преузете обавезе резервишу се средства на апропријацији и квоти. 

У оквиру функционалности креирање преузете обавезе треба омогућити следеће 

опције: 

 Претрага захтева за креирање преузете обавезе по различитим критеријумима, 

 унос захтева за креирање преузете обавезе, 

 промена захтева за креирање преузете обавезе, 

 отказивање захтева за креирање преузете обавезе, 

 преглед захтева за креирање преузете обавезе, 

 преглед преузете обавезе, 
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 преглед историје захтева за креирање преузете обавезе, 

 копирање захтева за креирање преузете обавезе, 

 штампа појединачног захтева за креирање преузете обавезе, 

 штампа листе захтева за креирање преузете обавезе, 

 експорт података. 

 

3.2 Преглед преузетих обавеза 

Функционалност омогућава кориснику преглед свих преузетих обавеза по свим 

статусима као и могућности креирања појединих захтева за спровођење активности над 

креираним и/или извршеним преузетим обавезама. 

 

У оквиру функционалности преглед преузетих обавеза треба омогућити следеће 

опције: 

 

 Претрагу преузетих обавеза по различитим критеријумима, 

 креирање захтева за промену преузете обавезe, 

 креирање захтева за отказивање преузете обавезе, 

 унос захтева за плаћање, 

 креирање захтева за прекњижавање преузете обавезе, 

 преглед захтева преузете обавезе, 

 преглед преузете обавезе, 

 преглед историје преузете обавезе, 

 штампа појединачне преузете обавезе, 

 штампа листе преузетих обавеза, 

 експорт података. 

 

3.3 Промена преузете обавезе 

Функционланост промена преузете обавезе омогућава промену одређених елемената 

преузете обавезе, односно промену ставки преузете обавезе којима није додељен захтев за 

плаћање. Овером захтева за промену преузете обавезе ажурирају се промењени елементи 

на преузетој обавези. 

У оквиру функционалност промена преузете обавезе треба омогућити следеће 

опције: 

 Претрага захтева за промену преузете обавезе по различитим критеријумима, 

 преглед захтева за промену преузете обавезе, 

 преглед историје захтева за промену преузете обавезе, 

 оверу захтева за промену преузете обавезе, 

 отказивање захтева за промену преузете обавезе, 

 штампа појединачног захтева за промену преузете обавезе, 

 штампа листе захтева за промену преузете обавезе, 

 експорт података. 
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3.4 Отказивање преузете обавезе 

Функционалност отказивање преузете обавезе омогућава кориснику да откаже 

преузету обавезу, односно да изврши отказивање ставки преузете обавезе којима није 

додељено плаћање. Овером захтева за отказивање ослобађају се резервисана средства на 

апропријацији и квоти. 

У оквиру функционлности отказивање преузете обавезе треба омогућити следеће 

опције: 

 Претрагу захтева за отказивање преузете обавезе по различитим критеријумима, 

 преглед захтева за отказивање преузете обавезе, 

 преглед историје захтева за отказивање преузете обавезе, 

 оверу захтева за отказивање преузете обавезe, 

 отказивање захтева за отказивање преузете обавезе, 

 штампа појединачног захтева за отказивање преузете обавезе,  

 штампа листе захтева за отказивање преузете обавезе, 

 експорт података. 

 

3.5 Прекњижавање преузете обавезе 

 

Функционалност прекњижавање преузете обавезе омогућава кориснику да изврши 

прекњижавање једне или више ставки преузете обавезе са једне буџетске линије на другу. 

Прекњижавање ставки преузете обавезе може се вршити само за преузете обавезе које су 

извршене. Када се захтев за прекњижавање креира и овери, Управа за трезор врши 

одобравање захтева. Након што се захтев одобри систем врши корекецију преузете обавезе 

са једне на другу буџетску линију. 

У оквиру функционалности прекњижавање преузете обавезе треба омогућити следеће 

опције: 

 Претрагу захтева за прекњижавање преузете обавеза по различитим критеријумима, 

 преглед захтева за прекњижавање преузете обавезе, 

 преглед историје захтева за прекњижавање преузете обавезе, 

 промену захтева за прекњижавање преузете обавезе, 

 оверу захтева за прекњижавање преузете обавеза, 

 отказивање захтева за прекњижавање преузете обавезе, 

 одобравање захтева за прекњижавање преузете обавезе, 

 одбијање захтева за прекњижавање преузете обавезе,  

 експорт података. 

 

3.6 Збирно креирање преузете обавезе 

 

Збирни налог за креирање преузете обавезе се користи да се учита велики број захтева 

за креирање преузете обавезе. Збирни налог за креирање преузете обавезе састоји се од 

групе самосталних захтева за креирање преузете обавезе. Сви захтеви за креирање преузете 

обавезе путем збирног налога морају бити у локалној валути. Учитавање збирног налога за 
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креирање преузете обавезе врши се помоћу xml фајла који задовољава одговарајућу 

структуру. 

 

У оквиру функционалности збирно креирање преузетих обавеза треба омогућити 

следеће опције: 

 

 Претрагу учитаних захтева за преузимање обавеза по различитим критеријумима, 

 учитавање xml фајла захтева за преузимање обавеза, 

 протокол који садржи информације о обради збирног налога за креирање преузете 

обавезе, 

 преглед лог фајла у случају грешке приликом учитавања xml фајла, 

 преглед захтева за креирање преузете обавезе, 

 преглед преузете обавезе, 

 овера збирног налога за креирање преузете обавезе, 

 отказивање збирног налога за креирање преузете обавезе, 

 штампу збирног налога за креирање преузете обавезе, 

 експорт података. 

 

3.7 Збирно креирање преузете обавезе и плаћања 

Функционалност омогућава да се у истом фајлу, односно збирном налогу достави 

захтев за креирање преузетих обавеза и захтеви за плаћање. Учитавањем овог збирног 

налога истовремено се креирају преузете обавезе и захтеви за плаћање. 

У оквиру функционалности збирно креирање преузетих обавеза и треба омогућити 

следеће опције у систему: 

 

 Претрагу учитаних захтева за преузимање обавеза и плаћење по различитим 

критеријумима, 

 учитавање xml фајла захтева за преузимање обавеза и плаћење, 

 протокол који садржи информације о обради збирног налога за креирање преузете 

обавезе и плаћања, 

 преглед лог фајла у случају грешке приликом учитавања xml фајла, 

 преглед захтева за креирање преузете обавезе, 

 преглед преузете обавез, 

 преглед захтева за плаћање, 

 овера збирног налога за креирање преузете обавезе и плаћања, 

 отказивање збирног налога за креирање преузете обавезе и плаћања, 

 штампа збирног налога за креирање преузете обавезе и плаћања, 

 експорт података. 
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3.8 Збирно креирање преузете обавезе - зараде 

Функционалност омогућава учитавање збирног налога у коме се налазе захтеви за 

креирање преузетих обавеза за зараде. Када буџетски корисници заврше обрачун зарада у 

својим системима они креирају фајлове (два xml фајла - један за преузимање обавеза и други 

за плаћања) које достављају Управи за трезор на учитавање у систем. Управа за трезор 

учитава и оверава, или, на захтев корисника, отказује учитане фајлове. Сви захтеви за 

креирање преузете обавезе за зараде унутар збирног налога који се доставља Управи за 

трезор морају бити у локалној валути. 

У оквиру функционалности збирно креирање преузетих обавеза за зараде треба 

омогућити следеће опције: 

 Претрагу учитаних захтева за преузимање обавеза за зараде по различитим 

критеријумима, 

 учитавање XML фајла захтева за преузимање обавеза за зарада, 

 протокол који садржи информације о обради збирног налога за креирање преузете 

обавезе за зараде, 

 преглед лог фајла у случају грешке приликом учитавања XML фајла, 

 преглед захтева за креирање преузете обавезе за зараде, 

 преглед преузете обавезе за зараде, 

 оверу збирног налога за креирање преузете обавезе за зарад, 

 отказивање збирног налога за креирање преузете обавезе за зараде, 

 штампаузбирног налога за креирање преузете обавезе за зараде, 

 експорт података. 

 

3.9 Преузете обавезе - трансфер средстава за ИБК 

Трансфер средстава за ИБК омогућава пренос средстава са ДБК на ИБК. Ова 

функционалност је доступна само за ДБК и то само за извор финансирања 01. Потреба за 

овом функцијом је што постоје ИБК који имају рачуне у платном систему, односно који 

нису у систему извршења буџета, већ добијају средства или од својих надређених ДБК или 

од осталих ДБК који су у систему. 

У оквиру функционалности преузете обавезе - трансфер средстава за ИБК треба 

омогућити следеће опције:  

 Преглед преузетих обавеза, 

 креирање преузете обавезе, 

 промена преузете обавезе, 

 отказивање преузете обавезе, 

 прекњижавање преузете обавезе. 
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3.10 Преузете обавезе - трансфер готовине 

Ова врста захтева за креирање преузете обавезе служи за исплату готовине на 

благајнама организационих јединица Управе за трезор. Према томе, карактеристика 

преузете обавезе за трансфер готовине је да рачун примаоца средстава мора бити у оквиру 

групе подрачуна 806 који служе за исплату готовине у организационим јединицама Управе 

за трезор и да је функционалност доступна само за изворе финансирања који су у 

шифарнику извора финансирања означени тако да се за њих може вршити трансфер 

готовине. 

У оквиру функционалности преузете обавезе - трансфер готовине доступне су следеће 

опције: 

 Преглед преузетих обавеза, 

 креирање преузете обавезе, 

 промена преузете обавезе, 

 отказивање преузете обавезе, 

 прекњижавање преузете обавезе. 

 

3.11 Захтеви за корекцију расхода (стандард и трансфер) 

Функционалност захтеви за корекцију расхода (стандард и трансфер) приказује листу 

захтева у свим статусима и омогућава оверавање или отказивање. Преузета обавеза за 

корекцију расхода је преузета обавеза која враћа средства на рачун извршења буџета, 

односно на расходну апропријацију. Преузета обавеза за корекцију расхода има исту 

структуру као и стандардна преузета обавеза, с тим што је њен износ негативан и креира се 

из непрепознате уплате која је додељена кориснику. Овером захтева за корекцију расхода 

увећава се расходна расположива апропријација, односно квота на којој је корекција 

извршена. 

У оквиру функционалности захтева за корекцију расхода треба омогућити следеће 

опције: 

 Претрагу захтева за корекцију расхода по различитим критеријумима, 

 отказивање захтева за корекцију расхода, 

 овера захтева за корекцију расхода, 

 преглед захтева за корекцију расхода, 

 преглед историје захтева за корекцију расхода, 

 штампу појединачног захтева за корекцију расхода, 

 штампу листе захтева за корекцију расхода, 

 експорт података. 

 

3.12 Захтеви за сравњивање непрепознате исплате 

 

Функционалност омогућава преглед и спровођење активности над захтевом за 

сравњење преузете обавезе за исплате које нису креиране у систему, а извршене су директно 
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на терет рачуна за извршење буџета са погрешним елементима јер није било довољно 

средстава на апропријацији, односно квоти. Такође овим начином се сравњују и налози 

принудне наплате, чије је аутоматско сравњење корисник отказао. Преузета обавеза за 

сравњење непрепознате исплате се креира из прегледа непрепознатих исплата које су 

додељене кориснику. Овером захтева за сравњење непрепознате исплате умањује се 

расположива апропријација, односно квота. 

 

У оквиру функционалности захтева за сравњење непрепознате исплате треба 

омогућити  следеће опције: 

 Претрагу захтева за сравњење непрепознате исплате по различитим критеријумима, 

 преглед захтев за сравњење непрепознате исплате, 

 промена захтева за сравњење непрепознате исплате, 

 отказивање захтева за сравњење непрепознате исплате, 

 оверу захтева за сравњење непрепознате исплате, 

 преглед историје захтева за сравњење непрепознате исплате, 

 експорт података.  

 

4. Плаћање 

Плаћање представља процес креирања платних налога за пренос средстава на основу 

претходно преузетих обавеза и њихово извршење у платном систему. Успешно извршење 

платних налога (сравњење послатих платних налога са изводом) евидентира се као 

повећање извршења на апропријацијама и квотама за извор финансирања 01, односно као 

повећање извршења на апропријацијама и реализације на евиденционим рачунима за остале 

изворе финансирања.     

У систему је потребно имплементирати следеће функционалности које се се односе на 

рад са захтевима за плаћање: 

4.1  Преглед и управљање захтевима за плаћање 

Функционалност омогућава приказ свих захтева за плаћање који одговарају 

критеријумима селекције и сортирања, као и овлашћењима корисника. Захтев за плаћање се 

креира на основу преузете обавезе. Одобравањем захтева за плаћање креира се налог за 

плаћање који се шаље у платни систем.  

У складу са овлашћењима, корисник може и да одбије захтев за плаћање. Систем треба 

да омогући и опцију промене захтева за плаћање која подразумева могућност да се 

одређена, а већ изабрана ставка преузете обавезе искључи из захтева за плаћање и 

могућност да се изврши промена одређених поља на заглављу захтева за плаћање, као и 

отказивање захтева за плаћање. 

У оквиру функционалности прегледа и управљања захтевима за плаћање треба 

омогућити следеће опције: 

 

 Унос свих захтеваних елемената, 

 све неопходне контроле које произлазе из правног оквира овог система, 
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 преглед детаља захтева за плаћање, 

 преглед детаља преузете обавезе из захтева за плаћање, 

 одобравање или одбијање захтева за плаћање, 

 отказивање захтева за плаћање, 

 промену захтева за плаћање, 

 преглед детаља налога за плаћање, 

 преглед историје захтева за плаћање, 

 експорт података, 

 штампу захтева за плаћање, односно налога за плаћање. 

 

4.2 Преглед, креирање и управљање захтевима за повраћај, захтевима за 

ПДВ/корекцију прихода и локалну исправку прихода  

Функционалност омогућава преглед свих  наведених захтева, креирање истих у складу 

са овлашћењима корисника, као и могућност управљања креираним захтевима 

(одобравање, отказивање, промена и сторнирање захтева).  

Захтев за повраћај се користи за рефундирање већ прокњижене уплате. Повраћај 

плаћања може да се креира само за једну уплату која је примљена у текућој буџетској 

години. Ова функционалност подразумева повраћај погрешно уплаћеног прихода и са овом 

функцијом се врши повраћај износа у целости или само једног дела износа уплате. 

 

Захтев за корекцију прихода се користи за:  

 Плаћање ПДВ - редовни повраћаји (рефакција и рефундација), 

 корекција прихода (уплате). 

 

Захтевом за локалну исправку прихода се извршава корекција прихода. Буџетски 

корисници могу вршити исправку прихода у оквиру истог извора финанасирања и исте 

економске класификације, а различитих подизвора и подекономских класификација. 

 

У оквиру функционалности прегледа, креирања и управљања захтевима за повраћај, 

захтевима за ПДВ/корекцију прихода и локалну исправку прихода треба омогућити следеће 

опције: 

 

 Унос свих захтеваних елемената, 

 све неопходне контроле које прозлазе из правног оквира овог система, 

 преглед детаља захтева, 

 креирање захтева, 

 одобравање или одбијање захтева, 

 отказивање захтева, 

 промену захтева, 

 сторнирање захтева, 

 преглед историје захтева, 

 штампу захтева. 
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4.3 Захтев за плаћање из небуџетских средстава 

Захтев за плаћања из небуџетских средстава користи се за плаћања која се врше са 

рачуна извршења буџета Републике, али се не врше са апропријација у буџету. Ова плаћање 

се врше само за извор финансирања 01. Економске класификације које се могу користити 

се не налазе у буџету и у шифарнику економских класификација су означене као небуџетске 

класификације.  

У оквиру функционалности треба омогућити следеће опције: 

 Унос свих захтеваних елемената, 

 све неопходне контроле које прозлазе из правног оквира овог система, 

 преглед детаља захтева, 

 креирање захтева, 

 одобравање или одбијање захтева, 

 отказивање захтева, 

 промену захтева, 

 сторнирање захтева, 

 преглед историје захтева, 

 штампу захтева. 

 

4.4 Преглед уплата, исплата и одбијених налога 

Функционалност омогућава преглед свих уплата/исплата које су у статусу плаћен и 

преглед одбијених и сторнираних исплата са статусима одбијен ПП и сторниран. Одбијен 

ПП - налог добија овај статус када је због грешке на налогу одбијен из платног система. 

 

Приликом избора налога уплате треба омогућити следеће опције: 

 Преглед детаља уплата, 

 креирање захтева за повраћај, 

 отказивање сравњења. 

 

Приликом избора налога исплате треба омогућити следеће опције: 

 Преглед детаља исплата, 

 креирање захтева за отказивање сравњења, 

 отказивање сравњења. 

 

Приликом избора одбијених ПП и сторнираних налога треба омогућити следеће 

опције: 

 Промену захтева за плаћање и његово поновно прослеђивање у платни систем; 

 отказивање захтева за плаћање, 

 преглед грешака налога из платног система.  

4.5 Непрепознате ставке 

Функционалност омогућава преглед непрепознатих ставки у складу са овлашћењима које 

има корисник као и акције које корисник може да предузме да би сравнио несравњене 
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ставке. Корисник може да прегледа и да се кандидује за објављене ставке, као и да откаже 

погрешно сравњењене и додељене ставке. 

 

У оквиру функционалности непрепознате уплате треба омогућити следеће опције: 

 

 Унос свих захтеваних елемената, 

 све неопходне контроле које произлазе из правног оквира овог система, 

 преглед детаља уплате, 

 сравњење уплате, 

 сравњење игносиране или погрешне уплате, 

 корекцију расхода, 

 корекцију расхода - трансфер, 

 преглед објављених ставки уз могућност кандидовања, 

 отказ сравњења, 

 враћање уплате уплатиоцу, 

 одбијање додељене ставке, 

 штампу података, 

 експорт података. 

 

У оквиру функционалности непрепознате исплате треба омогућити следеће опције: 

 

 Унос свих захтеваних елемената, 

 све неопходне контроле које произлазе из правног оквира овог система, 

 преглед детаља исплате, 

 сравњење исплате, 

 сравњење игносиране или погрешне исплате, 

 корекцију прихода, 

 креирање захтева за отказ сравњења, 

 отказ сравњења, 

 одбијање додељене ставке, 

 штампу података, 

 експорт података. 

  

4.6 Учитавање збирних налога 

Функционалност омогућава претрагу постојећих збирних налога захтева за плаћање и 

додавање нових у складу са овлашћењима. Захтеви за плаћање се учитавају у xml формату 

тек након што су захтеви за креирање преузетих обавеза успешно учитани и оверени. 

Уколико је процес учитавања успешан аутоматски се креирају захтеви за плаћање, који се 

након тога на прегледу збирних налога групно могу и одобрити или отказати. Уколико је 

процес учитавања неуспешан на екранској форми протокол се може прегледати лог фајл у 

коме се налазе описи свих грешака услед којих није дошло до успешног учитавања фајла. 
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У оквиру функционалности учитавања збирних налога треба омогућити следеће опције: 

 Унос свих захтеваних елемената, 

 све неопходне контроле које произлазе из правног оквира овог система, 

 учитавање збирног налога, 

 одобравање збирног налога, 

 отказивање збирног налога, 

 преглед збирног налога за плаћање, 

 штампу података, 

 експорт података. 

 

4.7 Учитавање збирних налога за плаћање - зараде 

Функционалност омогућава учитавање xml фајла у коме се налазе захтеви за плаћање за 

зараде. У случају да један или више захтева за плаћања не задовољи услове контроле 

(проблем формата или садржаја), систем ажурира статус обраде налога у „неуспешан“. Пре 

учитавања захтева за плаћање зарада морају се учитати захтеви за креирање преузете 

обавезе за зараде и преузета обавеза мора бити креирана у систему. Збирним учитавањем 

захтева за плаћање се не учитавају сами захтеви већ појединачни налози за плаћање. У 

оквиру ове фунционалности кориснику је омогућен и преглед и управљање одбијеним и 

сторнираним исплатама за зараде. 

 

У оквиру функционалности учитавање збирних налога за плаћање за зараде треба 

омогућити следеће опције: 

 

 Унос свих захтеваних елемената, 

 све неопходне контроле које произлазе из правног оквира овог система, 

 учитавање збирног налога, 

 одобравање збирног налога и креирање налога за плаћање, 

 отказивање збирног налога, 

 преглед налога за плаћање, 

 штампу података, 

 експорт података, 

 промену захтева за плаћање који је одбијен или сторниран и његово поновно 

прослеђивање у платни систем, 

 отказивање захтева за плаћање, 

 преглед грешака налога из платног система.  

 

4.8 Учитавање збирних налога за трансфер средстава ИБК 

Функционалност омогућава учитавање фајла у коме се налазе захтеви за плаћање за 

трансфер средстава директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима 

који нису корисници овога система. Пре учитавања захтева за плаћање за трансфер 

средстава морају се учитати захтеви за креирање преузетих обавеза за трансфер средстава 

и преузета обавеза мора бити креирана. Структура овог фајла је иста као и структура фајла 

за учитавање зарада, разлика је у начину попуњаваља тагова.  
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У оквиру функционалности учитавање збирних налога за трансфер средстава ИБК треба 

омогућити следеће опције: 

 Унос свих захтеваних елемената, 

 све неопходне контроле које произлазе из правног оквира овог система, 

 учитавање збирног налога, 

 одобравање збирног налога и креирање налога за плаћање, 

 отказивање збирног налога, 

 преглед налога за плаћање, 

 штампу података, 

 експорт података. 

 

4.9 Провера тачности структуре XML фајла  

Функционалност омогућава проверу тачности структуре фајла. Уколико је фајл неисправан 

корисник добија обавештење са детаљним описом о броју линије која садржи грешку уз 

детаљан опис. 

5. Извршење плаћања у платном систему Управе за трезор 

Процес слања налога у платни систем врши Управи за трезор и он се одвија на начин да се 

на основу налога за плаћање које су корисници буџета унели и који доспевају на извршење 

у текућем радном дану у систему, креирају збирни налози за извршење. Након што се 

одобри извршење збирних налога, из ставки збирног налога се креирају фајлови који се 

шаљу у платни систем на реализацију. 

У систему је потребно имплементирати следеће функционалности које се се односе на 

слање налога за плаћање на реализацију: 

5.1 Креирање збирног налога за извршење (чек листа) 

Функционалност омогућава да се из листе креираних налога за плаћање за које је датум 

доспећа мањи или једнак текућем радном дану, а који још нису послати на извршење, могу 

изабрати жељени налози од којих се креира збирни налог за извршење. Додавањем налога 

у збирни налог, мења се његов статус у систему, и он се уклања са листе за избор.  

Потребно је омогућити филтрирање и сортирање налога из листе по следећим елементима: 

 Шифра буџетског корисника, 

 буџетске класификације (извор финансирања, економска класификација, 

функционална класификација), 

 датум доспећа, 

 износ налога, 

 број рачуна примаоца, 

 назив рачуна примаоца, 

 шифра програма,  

 шифра пројеката, 

 шифра надређеног корисника, 

 шифра збирног налога. 
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Променом критеријума за филтрирање не поништава се претходни избор налога.  Потврдом 

избора налога, креира се збирни налог за извршење.  

Потребно је омогућити генерисање извештаја из листе налога који још увек нису уврштени 

у збирни налог за извршење, на основу критеријума филтрирања, са могућношћу приказа 

детањног прегледа свих налога по изабраним критеријумима, као и сумарни приказ на 

нивоу елемената за филтрирање.  

Потребно је омогућити функционалност да се изабраном налогу за плаћање одложи 

плаћање, чиме се онемогућава да се налог уврсти у збирни налог за извршење. Такође је 

потребно омогућити функционалст поништења одлагања плаћања, након чега се налог 

поново може уврстити у збирни налог. 

5.2 Преглед збирних налога за плаћање 

Функционалност омогућава преглед збирних налога који су креирани на основу 

селектованих налога за плаћања, као и преглед збирних налога који су послати или већ 

плаћени. Из овог прегледа могућ је детаљнији приказ збирних налога по дубини. 

У оквиру ове функционалности треба омогућити следеће опције: 

 Прослеђивање збирног налога, 

 отказивање збирног налога, 

 сумарни преглед збирног налога, 

 штампу збирног налога. 

 

5.3 Слање збирног налога за плаћање 

Функционалност омогућава слање збирног налога у платни систем  путем фајла који се 

поставља на унапред дефинисану локацију. Систем креира xml фајл према спецификацији 

на основу збирног налога.  

 

Систем проверава да ли је сваки налог за плаћање из збирног налога уписан у  фајл тако 

што претражује фајлове на наведеној локацији по позиву на број задужења са налога за 

плаћање. У случају да неки налог не постоји у xml фајлу систем га уписује у лог фајл који 

смешта на исту локацију.  

 

5.4 Отказивање збирног налога за плаћање 

Функционалност омогућава отказивање креираног збирног налога за плаћање. Збирни налог 

може да се откаже све до тренутка док није послат на плаћање.  

5.4.1 Отказивање појединачног налога из збирног налога за плаћање 

Функционалност омогућава отказивање, искључење појединачног налога из збирног налога 

за плаћање. На овај начин налог се враћа на чек листу и поново постаје кандидат за плаћање. 

Отказивање налог може да се изврши све до тренутка док збирни налог није послат на 

плаћање.  
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5.4.2 Отказивање свих налога организације из збирног налога за плаћање 

Функционалност омогућава отказивање, искључење налога једне организације из збирног 

налога за плаћање. На овај начин налози се враћају на чек листу и поново постају кандидати 

за плаћање. Отказивање налога може да се изврши све до тренутка док збирни налог није 

послат на плаћање. Отказивање је по принципу сви налози организације или ниједан. 

5.5 Календар плаћања 

Ова функционалност треба да омогући преглед свих налога за плаћање. Потребно је 

омогућити филтрирање и сортирање налога из листе по следећим елементима: 

 Врста налога (уплате, исплате), 

 датум доспећа, 

 датум извршења, 

 статус, 

 износ налога, 

 надређени ДБК, 

 шифра буџетског корисника, 

 економска класификација, 

 број рачуна задужења, 

 број рачуна одобрења, 

 сврха плаћања, 

 позив на број задужења, 

 позив на број одобрења, 

 налози који се налазе на „чек листи“, зараде, 

 експорт података. 

 

6. Обрада извода 

6.1 Учитавање извода   

Извод се у електронској форми учитава из платног система  Управе за трезор у току 

процедуре затварања дана. Учитавање извода је могуће извршити и на захтев. Приликом 

учитавања извода, препознају се сви јавни приходи, сви сопствени приходи који имају 

исправан позив на број одобрења, као и расходи и аутоматски се сравњују. Када се извод 

учита, потребно је сравнити и све несравњене ставке које систем није препознао.  

У оквиру процедуре затварања пословног дана, учитавају се изводи из платног система за 

рачун извршења буџета Републике Србије, изводи евиденционих рачуна сопствених 

прихода за ИБК који се налазе у систему извршења, рачуна донација. Потребно је 

омогућити да се изводи могу учитати и посебно на захтев. 

Извод садржи налоге који су у току једног пословног дана за наведени рачун, пристигле као 

уплате, налоге за исплату који су успешно реализовани у платном систему и налоге за 

исплату који су из неког разлога одбијени и нису реализовани. 
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Након учитавања извода, ставке које се односе на уплате се на основу пословних правила 

препознају и расподељују на основу података у оквиру елемената налога, као јавни приход 

из извора 01, или као сопствени приход корисника буџета из осталих извода финансирања. 

Ставке извода које се односе на уплату а нису могле бити препознате се означавају као 

непрепознате, и потребно је обезбедити функционалност да се они могу накнадно 

препознати и доделити. 

Ставке извода које се односе на исплату се на основу пословних правила аутоматски 

сравњују са налозима који су генерисани у систему извршења, а ако нису препознати 

означавају се као непрепознати. Потребно је обезбедити функционалност да се 

непрепознате ставке исплате могу накнадно препознати и доделити.  

Приликом процеса сравњења ставки, у зависности од тога да ли се ради о приходима или 

расхода, у систему се ажурирају одговарајуће апропријације, квоте, евиденциони рачуни, 

захтеви за преузете обавезе и захтеви за плаћање. 

Такође потребно је препознати све налоге који су одбијени у платном систему, омогућити 

кориснику да види разлог одбијања налога, исправи погрешне податке у налогу и да их 

након корекције поновно проследи на реализацију. 

Потребно је омогућити на дневном новоу, преглед учитаних извода са свих рачуна.  

6.2 Обрада исплата генерисаних у систему 

Функционалност омогућава аутоматско сравњивање и обраду ставке извода која 

представља исплату генерисану у систему. Када систем препозна ове ставке извода, 

покушава да их сравни на основу идентификације налога за плаћање са ставке извода. 

Уколико је могуће, ставка се сравњује, а уколико није ставка  прелази у непрепознате 

исплате. Без обзира на тип рачуна, све исплате се сравњују на основу позива на број 

задужења. 

Потребно јео могућити сравњење следећих ставки: 

 Исплата генерисаних кроз принудну наплату, 

 исплата које су корекција прихода и резултат надокнаде средстава на уплатном 

рачуну (1620  843), 

 исплата које су корекција прихода (1620  845), 

 непрепознатих ставки извода, 

 одбијених ставки извода, 

 исплата генерисаних у девизном платном систему. 

6.3 Обрада уплата генерисаних у систему 

Ставке извода које се односе на уплату се сравњују на основу елемената налога за уплату и 

пословних правила за препознавање врсте уплате.  

Потребно је омогућити сравњење следећих ставки: 
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 Уплате јавних прихода (843 1620), 

 непрепознатих уплата (1620), 

 уплата - сторно исплате (1620), 

 уплата сопствених прихода и донација (845), 

 уплата генерисаних у девизном платном систему. 

6.4 Преглед дневног извода рачуна и ставки извода 

Функционалност омогућава преглед дневних извода са детаљима: уплате, исплате, 

непрепознате уплате, непрепознате исплате и одбијене ставке извода. Такође, функција 

омогућава објаву непрепознатих ставки, доделу ставки организацијама, враћање уплате и 

преглед историје промена над ставком извода. 

6.4.1 Преглед детаља ставке извода - уплата  

Функционалност омогућава преглед ставке извода рачуна која представља уплату са 

детаљима буџетске класификације из налога за плаћање уколико је ставка обрађена. За 

необрађене ставке извода ови елементи не постоје, те се и не приказују. 

Приликом обраде ставке извода може да настане један или више налога за плаћање. Више 

налога за плаћање настаје приликом обраде ставке извода која се односи на уплату јавних 

прихода ако се приход распоређује између Републике и буџетских корисника. 

6.4.2 Преглед детаља ставке извода - исплата 

Функционалност омогућава преглед ставке извода рачуна која представља исплату са 

детаљима буџетске класификације уколико је ставка обрађена. Елементи буџетске 

класификације се приказују из налога за плаћање, а ако постоји више ставки од којих је 

формиран налог за плаћање, елементи буџетске класификације се приказују из захтева за 

плаћање, тј. захтева за повраћај. За необрађене ставке извода ови елементи не постоје, те се 

и не приказују. 

6.5 Додељивање и објављивање ставке извода организацији 

Функционалност омогућава доделу ставке извода организацији у случају када организација 

није аутоматски препозната. У највећем броју случајева, објављују се ставке извода које 

нису аутоматски препознате, а након што буџетски корисник препозна ставку извода она 

му се додељује приликом кандидовања. Након тога, буџетски корисник коме је ставка 

додељена може да изврши сравњење исте. У случају погрешно додељене организације, 

буџетски корисник може да врати ставку извода. 

Функционалност омогућава објављивање једне или скупа филтрираних непрепознатих 

ставки извода. Након објаве, ставке извода се приказују у прегледу свим корисницима да 

би се корсници кандидовали за доделу ставке извода. 

Систем омогућава да се објављене ставке извода искључе из скупа објављених ставки и на 

тај начин нису више доступне буџетским корисницима. Објава може да се повуче за једну 

ставку извода или за скуп филтрираних ставки извода. 
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6.6 Враћање уплате  

Функционалност омогућава да се на основу уплате која је стигла у изводу креира исплатни 

налог за плаћање којим се средства враћају уплатиоцу. Ова функционалност се користи у 

случају када је утврђено да је извршена погрешна уплата и доступна је само за непрепознате 

уплате. 

6.7 Игнорисање ставке извода  

Функционалност омогућава да се за ставку извода која није додељена организацији нити је 

обрађена постави индикација да се игнорише приликом обраде извода. Ове ставке биће 

сравњене, обрађене на посебан начин.  

6.8 Отказивање сравњења ставке извода 

Функционалност омогућава да се откаже сравњење ставке извода која представља уплату 

или исплату која није генерисана кроз систем. Отказивање сравњења ради се захтевом за 

отказивање сравњења. 

6.9 Сторнирање исплате 

Функционалност омогућава да се непрепозната уплата која је сторно повеже са исплатним 

налогом који се сторнира овом уплатом. Користи се у случајевима када се на основу позива 

на број одобрења не може да препозна исплата на коју се ова уплата односи. 

7. Преузете обавезе и плаћања у страној валути 

Унос преузетих обавеза у страној валути врши се на основу оригиналне документације коју 

поседује корисник. Све функционалности око уноса захтева за преузете обавезе су 

идентичне функционалностима за унос преузетих обавеза за динарска плаћања, са том 

разликом што се сви износи уносе у оригиналној страној валути у складу са оригиналном 

документацијом, уноси се средњи курс из курсне листе Народне банке Србије за унети дан, 

и на основу ова два податка се прерачунава и уписује, износ у динарима заокружен на две 

децималне цифре. 

У оквиру функционалности преузете обавезе и плаћања у страној валути треба омогућити 

следеће опције: 

 Унос и ажурирање захтева, 

 промену захтева  

 оверу захтева, 

 отказивање захтева,  

 преглед преузетих обавеза и захтева за преузете обавезе, 

 експорт података. 

7.1 Захтев за преузету обавезу у страној валути 

Креирање преузете обавезе се врши на основу оригиналне документације из које се уносе 

потребни подаци. Систем треба да омогући унос података помоћу одговарајућег екрана из 

апликације. Захтев може да се односи, само на један документ (фактура, одлука, итд..), 
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једног повериоца и мора да се у ставкама преузете обавезе наведе бар једна апропријација 

са које ће се вршити плаћање.   

Датум доспећа преузете обавезе мора бити већи или једнак од текућег пословног дана у 

коме се врши унос Захтева. Приликом уноса преузете обавезе, систем треба да контролише 

износ расположивих средстава у буџету на апропријацији из ставке захтева, односно 

расположива средства на одговарајућој квоти ако је апропријација из извора 01, односно 

расположива средства на евиденционом рачуну уколико је апропријација из осталих извора 

финансирања. 

7.2 Захтев за прекњижавање преузете обавезе у страној валути 

Овим захтевом се омогућава прекњижавање ставке или ставки преузете обавезе са једне 

апропријације на другу или на више апропријација. Могу се прекњижавати само извршене 

ставке преузете обавезе. 

У случају када се прекњижавају апропријације из извора финансирања 01 - општи приходи 

и примања буџета, све промене се односе на изршене текуће квоте, чији период квота 

припада датуму када се прекњижавање одобрава. За остале изворе финансирања ажурирају 

се износи на одговарајућим евиденционим рачунима, и то само ако се у захтеву за 

прекњижавање налазе различити евиденциони рачуни. 

Очекивани датум плаћања мора бити текући системски датум. Захтев мора да је у 

равнотежи, што подразумева да збир ставки који са којих се прекњижава мора бити једнак 

збиру ставки на које се прекњижава.  

7.3 Обавештења добијена од Народне банке Србије  

Посебну специфичност представља креирање преузете обавезе и плаћање на основу 

обавештења у облику структуираног фајла добијеног од Народне банке Србије. Ради се о 

две врсте обавештења: 

 Кредитно обавештење (порука PX50) - процес трансакција за измирење кредитних 

обавеза треба да се састоји из следећих корака: 

- Учитава се порука PX50 која садржи кредитна обавештења; 

- Корисник бира на основу којих кредитних обавештења ће се креирати преузета 

обавеза и плаћање које треба да се пошаље у девизни платни систем, с тим да је 

могуће изабрати да се унесе и износ који је мањи од износа из обавештења; 

- За одобрена плаћања систем креира одговарајућу поруку по основу кредитне обавезе 

- PX51 са бројем предмета и референцом и додатно креира поруку за обезбеђивање 

средстава - FX14. Обе поруке се шаљу у девизни платни систем Управе за трезор. 

 Најава инструкције за куповину специјалних права вучења (порука PX56) - процес 

за трансакције конверзије из стране валуте у домаћу валуту на основу примљене 

инструкције за куповину специјалних права вучења треба да се састоји из следећих 

корака: 

- Учитава се порука PX56 која садржи најаве инструкције за куповину; 
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- Корисник бира на основу којих инструкција ће се креирати преузета обавеза и 

плаћање, с тим да се износ не преноси из поруке, већ се из изабраних инструкција 

преписују основи за плаћање, и за сваки основ корисник сам уноси износ за плаћање; 

- За одобрена плаћања систем креира поруку за обезбеђивање средстава - FX14 и шаље 

је у девизни платни систем Управе за трезор. 

7.4 Захтев за плаћање у страној валути 

Захтев за плаћање у страној валути се формира на основу претходно унете преузете обавезе 

у страној валути. Одобравањем захтева за плаћање у страној валути креира се налог за 

плаћање, који се шаље у девизни платни систем Управе за трезор.  

Уколико је обавеза настала на бази кредитног обавештења, у захтев за плаћање се 

аутоматски преносе и потребни елементи из кредитног обавештења. 

У оквиру функционалности захтев за плаћања у страној валути доступне су следеће опције: 

 Промена захтева, 

 одобравање захтева, 

 одбијање захтева,  

 отказивање захтева. 

 

7.5 Креирање збирног налога за плаћање у страној валути (чек листа) 

Функционалност треба да омогући да се из листе креираних налога за плаћање у страној 

валути који још нису послати на извршење, без обзира на датум доспећа, могу изабрати 

жељени налози од којих се креира збирни налог за извршење, посебно за сваку валуту. 

Увршћењем налога у збирни налог, мења се његов статус у систему, и он се уклања са листе 

за избор. 

Потребно је омогућити филтрирање и сортирање налога из листе по следећим елементима: 

 Шифра буџетског корисника, 

 буџетске класификације (извор финансирања, економска класификација, 

функционална класификација), 

 датум доспећа, 

 износ налога, 

 број рачуна примаоца, 

 назив рачуна примаоца. 

Променом критеријума за филтрирање се не поништава претходни избор налога.  Потврдом 

избора налога, креира се збирни налог за извршење.  

Потребно је омогућити генерисање извештаја из листе налога који још увек нису уврштени 

у збирни налог за извршење, на основу критеријума филтрирања, са могућносћу приказа 

детаљног прегледа свих налога по изабраним критеријумима, као и сумарни приказ на 

нивоу елемената за филтрирање.  



 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Јединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

страна 57 од 129 

Потребно је омогућити функционалност да се изабраном налогу за плаћање одложи 

плаћање, чиме се онемогућава да се налог уврсти у збирни налог за извршење. Такође је 

потребно омогућити функционалст поништења одлагања плаћања, након чега се налог 

поново може уврстити у збирни налог. 

У оквиру функционалности креирање збирног налога за плаћање у страној валути доступне 

су следеће опције: 

 Преглед;  

 Слање збирног налога за извршење подразумева његово слање у девизни платни 

систем на реализацију. Омогућено је слање следећих фајлова: PI70 - плаћање 

обавеза, PI76 - плаћање резидентима у девизама, PX51 - плаћање по кредитима са 

обавештењем PX50, PX53 - плаћање по кредитима без обавештења PX50 и FX14 - 

пренос средстава (иста валута, различити рачуни), као самостална или пратећа 

порука; 

 Отказивање збирног налога;  

 Отказивање појединачних налога из збирног налога.  

7.6 Календар плаћања у страној валути 

Ова функционалност треба да омогући преглед уплата и исплата у страној валути из 

системна извршења буџета. Приказују се креирана и одобрена плаћања, реализоване 

исплате и уплате, као и корекције прихода и расхода. 

Потребно је омогућити филтрирање и сортирање налога из листе по следећим елементима: 

 Врста налога (уплате, исплате), 

 датум доспећа, 

 датум извршења, 

 статус, 

 износ налога, 

 валута, 

 шифра буџетског корисника, 

 економска класификација, 

 тип налога, 

 конто књижења, 

 сврха плаћања, 

 позив на број задужења, 

 позив на број одобрења, 

 налози који се налазе на „чек листи“, 

 зараде. 

 експорт података.  

 

7.7 Учитавање девизног извода и сравњење ставки извода 
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У оквиру процедуре затварања пословног дана, учитавају се и девизни изводи по валутама. 

Потребно је омогућити да се изводи могу учитати и посебно на захтев. 

Извод садржи налоге који су у току једног пословног дана за наведени рачун, пристигле као 

уплате, налоге за исплату који су успешно реализовани у платном систему и налоге за 

исплату који су из неког разлога одбијени и нису реализовани. 

Након учитавања извода, ставке извода се препознају са уплатама и исплатама у системи и 

сравњују. Ставке извода уплата ће бити све непропознате, док се ставке исплата које нису 

могле бити препознате такође означавају као непрепознате, и потребно је обезбедити 

функционалност да се они могу накнадно препознати и доделити. 

Такође потребно препознати све налоге који су одбијени у платном систему, омогућити 

кориснику да види разлог одбијања налога, исправи погрешне податке у налогу и да их 

након корекције поновно пошаље на реализацију. 

Потребно је омогућити на дневном новоу, преглед учитаних извода са свих рачуна. 

7.8 Додела ставке девизног извода организацији 

Ова функционалност треба да омогући доделу ставке девизног износа организацији у 

случају када организација није аутоматски препозната. Након тога, буџетски корисник коме 

је ставка додељена може да врши њено сравњење. У случају погрешно додељене 

организације, може се ставка накнадно доделити другој организацији. 

8. Затварање пословног дана, месеца и године 

Процес затварања дана, месеца или године, врши се на крају пословног дана и њиме се 

покреће извршавање низа процедура, према унапред дефинисаном редоследу извршења. 

Предуслов за покретање процеса је да је систем недоступан корисницима за рад, да су 

учитани изводи активних динарских рачуна за текући радни дан.  

Након покретања процеса, потребно је обезбедити праћење и контролу извршења, као и 

евидентирање успешности извршења сваке појединачне процедуре. Све поруке које се 

генеришу током извршења процеса затварања дана потребно је уписати у log фајл. 

Ако су све критичне процедуре успешно извршене, радни дан је затворен и отвара се нови 

радни дан. 

У случају да се јави грешка у извршавању неке од процедура која има низак или средњи 

ниво критичности, потребно је омогућити оператеру да одлучи да ли жели да се процес 

настави. У случају да се оператер одлучи да настави са процесом, извршава се следећа 

процедура по редоследу извршавања. У случају да се оператер одлучио да заустави процес, 

приликом поновног стартовања процеса, он се наставља од процедуре која је била 

неуспешно извршена. 

Уколико се јави грешка у извршавању неке од процедуре високог нивоа критичности, 

процес се аутоматски прекида. Потребно је да оператер отклони узрок због кога се појавила 
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грешка и након тога поново покрене процес затварања дана који се наставља од процедуре 

код које се у претходном покушају јавила грешка. 

Потребно је омогућити функционалност додавања нових и ажурирање постојећих 

процедура које ће се извршавати у процесу затварања дана. Ажурирањем се подразумева 

могућност измене редоследа извршења, припадности периоду (дан, месец, година), нивоа 

критичности и евентуално искључења појединих процедура из процеса.  

8.1 Процедуре - крај радног дана 

Процедуре које треба извршити,  у зависности од датума када пада крај дана, су следеће: 

 Затварање система за рада са корисницима; 

 Примена захтева за иницијалне апропријација и захтева за промену апропријација 

који нису примењене; 

 Примена захтева за иницијалне квоте и захтева за промену квота који нису 

примењени; 

 Упис стања евиденционих рачуна и историје промена на њима; 

 Аутоматско формирање извода евиденционих рачуна; 

 Упис стања и свих промена на приходним апропријацијама у историју; 

 Упис стања и свих промена на расходним апропријацијама и квотама у историју; 

 Процедура међусобне контроле апропријација и квота, уплата, преузетих обавеза, 

плаћања и промета на евиденционим рачунима; 

 Препис налога који доспевају на плаћање у листи за плаћање; 

 Генерисање трансакција за главну књигу; 

 Формирање налога за главну књигу; 

 Затварање текућег и отварање наредног обрадног дана. 

8.2 Процедуре - крај месеца 

Процедуре које треба извршити за крај месеца су следеће: 

 Све процедуре за крај радног дана; 

 Пренос неутрошених квота. 

8.3 Процедуре - крај године 

Процедуре које треба извршити за крај године су следеће: 

 Све процедуре закључно са крајем месеца; 

 Аутоматско отказивање захтева за плаћање; 

 Аутоматско отказивање захтева за преузете обавезе; 

 Аутоматско отказивање захтева за креирање преузетих обавеза; 

 Аутоматско отказивање захтева за корекцију прихода; 

 Формирање иницијалних евиденционих рачуна приликом одобравања захтева за 

иницијалне апропријације и отварања нове године; 

 Иницијално креирање табеле прихода приликом отварања нове године; 

 Отварање нове буџетске године и отварање система за рад са корисницима. 

8.4 Прегледи за кориснике 
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Као механизам контроле приликом затварања дана, а посебно затварања буџетске године 

потребно је обезбедити следеће прегледе на нивоу буџетског корисника и његових 

подређених индиректних корисника, на основу којих корисници могу да реагују и створе 

све услове за успешно извршење процеса: 

 Преглед несравњених ставки извода, како би они могли да препознају и сравне 

несравњене ставке; 

 Преглед неизвршених преузетих обавеза и неизвршених плаћања, ради њиховог 

отказивања. Потребно је предвидети могућност групног отказивања захтева за 

креирање преузетих обавеза, групно отказивање захтева за преузете обавезе, групно 

отказивање захтева за плаћање и групно отказивање захтева за зараде. 

 

9. Евиденциони рачуни 

 

Евиденциони рачуни су рачуни преко којих се за сваког буџетског корисника евидентирају 

уплате и исплате по изворима финансирања. Приликом плаћања се проверава износ 

расположивих средстава на евиденционом рачуну, и дозвољава се плаћање само ако на 

њему има довољно средстава. Изузетак су евиденциони рачуни буџетских корисника за 

извор финансирања 01, где се евидентирају само исплате, а приликом плаћања се не 

проверава расположиви износ средстава. 

Евиденциони рачуни нису рачуни који учествују у платном промету (сва плаћања, за све 

изворе, се извршавају са истог консолидованог рачуна извршења буџета), већ као што им 

име каже служе само за евиденцију и контролу приликом плаћања. 

За сваки извор финансирања буџетски корисник мора имати бар један евиденциони рачун. 

Из тог разлога је потребно да се приликом учитавања буџета, за сваког корисника, 

аутоматски креира по један евиденциони рачун за сваки извор финансирања који му је 

одобрен у буџету. Корисник може, у складу са својим потребама, након учитавања буџета, 

да отвара више евиденционих рачуна за исти извор финанирања.  

Приликом преузимања обавеза и плаћања из извора финансирања који су различити од 01, 

обавезно се наводи и на терет ког евиденционог рачуна ће се вршити плаћања, да би се 

вршила провера да ли на њему има довољно средстава. За плаћања из извора финансирања 

01, не наводи евиденциони рачун. 

На крају пословне године, салда на евиденционим рачунима се преносе у корист 

евиденционих рачуна у новој пословној години. 

У систему је потребно имплементирати следеће функционалности које се се односе на рад 

са евиденционим рачунима: 

 

 

9.1 Захтев за креирање евиденционог рачуна  
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Овим захтевом се могу, након отварања пословне године, креирати евиденциони рачуни 

корисника. Захтев могу креирати буџетски корисници из одговарајућег корисничког 

интерфејса, који треба да обезбеди унос назива евиденционог рачуна, избор извора 

финансирања и евентуално износ лимита задужења. Ако евиденциони рачун има унет износ 

лимита задужења, систем ће дозволити да расположиви износ евиденционог рачуна буде 

негативан до износа лимита. 

У оквиру функционалности потребно је омогућити следеће опције:  

 

 Kреирање захтева, 

 преглед захтева, 

 преглед детаља захтева, 

 промена захтева, 

 овера захтева, 

 отказивање захтева, 

 одобравање или одбијање захтева, 

 преглед историје захтева, 

 преглед ставки захтева, 

 експорт података. 

 

9.2 Захтев за пренос средстава евиденционог рачуна 

 

Ова функционалност треба да омогући пренос средстава евиденционих рачуна из претходне 

године или за прерасподелу средства евиденционих рачуна. 

 

Постоје следећи типови захтева за пренос средстава евиденционих рачуна: 

 

 Захтев за пренос средстава из претходне године - овим захтевом се врши пренос 

неутрошених средстава евиденционих рачуна извора различитих од 01- општи 

приходи и примања буџета на евиденционе рачуне преноса извора 13 и 15 у наредну 

буџетску годину као почетна стања тих рачуна.  

 Захтев за прерасподелу стања - овим захтевом се прерасподељују средства 

евиденционих рачуна извора различитих од 01 - општи приходи и примања буџета 

на евиденционе рачуне истог извора финансирања и користи се у следећим 

случајевима: 

- Директни буџетски корисник прерасподељује неутрошена средства из претходне 

године са својих евиденционих рачуна, на евиденционе рачуне својих индиректних 

корисника; 

- врши се прерасподела средстава између евиденционих рачуна истог корисника; 

- врши се пренос средстава на евиденциони рачун другог корисника. 

 Захтев за евидентирање средстава - овим захтевом се врши евидентирање средстава 

евиденционих рачуна која се Закључком Владе опредељују одређеним корисницима 

и на тај начин се лимитира њихово трошење. Овај захтев се најчешће користи за 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Јединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

страна 62 од 129 

евидентирање средстава извора финансирања 14 - неутрошена средства од 

приватизације из претходне године.  

 

У оквиру функционалности потребно је омогућити следеће опције:  

 

 Креирање захтева за пренос средстава, 

 преглед захтева за пренос средстава, 

 преглед детаља захтева за пренос средстава, 

 промена захтева за пренос средстава, 

 овера захтева за пренос средстава,  

 отказивање захтева за пренос средстава, 

 одобравање или одбијање захтева за пренос средстава, 

 преглед историје захтева за пренос средстава, 

 преглед ставки захтева за пренос средстава, 

 преглед преноса средстава, 

 експорт података. 

 

9.3 Преузимање извода евиденционих рачуна 

Ова функционалност треба да омогући преузимање већ формираних извода евиденционих 

рачуна у процесу затварања дана. Преузимање се врши из листе доступних извода за 

изабрани датум и изабрани евиденциони рачун. Могуће је преузети изводе у структуираном 

формату погодном за даљу машинску обраду, или у формату погодном за преглед или 

штампу. Потребно је омогућити преузимање више извода, које ће корисник сачувати на 

локацији на свом рачунару. 

 

10. Принудна наплата 

Поступак извршења принудне наплате заснива се на подацима које Народна банка Србије 

(НБС) доставља на дневном нивоу (тзв. будкор фајл). 

Будкор фајл се учитава у систем и на основу података из фајла систем аутоматски блокира  

апропријације буџетских корисника. Који скуп апропријација ће бити блокиран зависи од 

типа корисника и укупног расположивог износа за извршење принудне наплате. Ако је у 

питању индиректни буџетски корисник код кога је укупни расположиви износ за принудну 

наплату мањи од износа блокаде, аутоматски се извршава условна блокада свих његових 

апропријација, изузев апропријација које су заштићене од извршења принудне наплате. У 

супротном, блокирају се само његове апропријације за извршење принудне наплате, тј. 

извршава се делимична блокада. 

Ако је у питању директни буџетски корисник код кога је укупни расположиви износ за 

принудну наплату мањи или једнак износу блокаде, аутоматски се извршава делимична 

блокада његових апропријација за извршење принудне наплате. 

Корисник има могућност да у било ком тренутку блокира апропријације буџетских 

корисника који се налазе у будкор фајлу за текући радни дан. Блокирање је на нивоу 
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буџетских корисника, а то подразумева да буџетски корисник не може да преузима обавезе 

које се односе на блокиране апропријације све док је у блокади. 

Уколико на апропријацијама за извршење принудне наплате нема довољно средстава, 

систем омогућава обезбеђење средстава са других апропријација које нису ослобођене од 

принудне наплате креирањем захтева за промену апропријације са разлогом промене 12 - 

трансфер за принудну наплату за директног буџетског корисника или захтева за промену 

апропријације са разлогом промене 13 - трансфер за принудну наплату за индиректног 

буџетског корисника. Буџетски корисник може да дефинише приоритет и проценат 

умањења апропријација са којих се обезбеђују средства за извршење принудне наплате. 

Након што су средства обезбеђена и апропријације за извршење принудне наплате 

блокиране/резервисане, систем омогућава слање електронске поруке о стању средстава за 

извршење принудне наплате по кориснику. 

Наредног дана након учитавања података из НБС, систем аутоматски деблокира буџетске 

кориснике ако се њихови подаци не налазе у будкор фајлу. Систем ће дозоволити могућност 

блокаде/деблокаде корисника појединачно независно од података из НБС, а у складу са 

прописима. 

У евиденцији блокаде корисника почетни датум блокаде је датум када је учитан будкор фајл 

у коме се први пут појављују подаци о блокади буџетског корисника и од тог дана је 

буџетски корисник у блокади. Крајњи датум блокаде је последњи датум извршавања 

принудне наплате за буџетског корисника и од тог дана буџетски корисник није у блокади. 

У систему је потребно имплементирати следеће функционалности које се односе на рад са 

принудном наплатом: 

10.1 Учитавање фајла за принудну наплату - будкор 

Фајл будкор садржи податке о блокади буџетских корисника по основу унетих извршних 

наслова примљених у НБС-ПН за рачуне 320 (за ДБК републичког нивоа и ИБК - судови и 

тужилаштва, установе културе, заводи за извршење кривичних санкција, установе 

социјалне заштите), као и за рачуне 340 (за ДБК ЈЛС). Износи обавеза се свакодневно 

мењају због износа камате коју НБС обрачунава за сваки дан закашњења у плаћању, ако 

плаћања нису извршена претходног радног дана, као и због новоунетих решења, због чега 

се мења укупни износ дуговања по једном буџетском кориснику - дужнику. Подаци из 

будкора се користе за дневну ''радну листу'' буџетских корисника који су у блокади за тај 

радни дан. 

Након што се успешно учита будкор фајл, омогућен је његов сумарни и детаљни преглед. 

 

10.2 Преглед блокираних буџетских корисника 

Функционалност омогућава сумарни преглед листе свих буџетских корисника блокираних 

на текући радни дан у систему. Функционалност је доступна свим буџетским корисницима. 
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Преглед треба да омогући филтрирање података из листе на основу задатих критеријума, и 

да има могућност раздвајања листе за кориснике који се налазе у систему извршења 

Републике (извршни наслови примљени за рачуне 320) и листе корисника буџета јединица 

локалне самоуправе (извршни наслови примљени за рачуне 340). Поред података из будкор 

фајла, у листи треба да буду приказани и следећи подаци: 

 Датум блокаде, 

 шифра организације, 

 шифра надређене организације, 

 назив организације, 

 место, 

 износ блокаде, 

 камату, 

 укупан износ блокаде, 

 расположиви износ за принудну наплату, 

 недостајући износ, 

 расположиви износ апропријација за принудну наплату, 

 недостајући износ на апропријацијама за принудну наплату, 

 расположиви износ текућих квота апропријација за принудну наплату, 

 недостајући износ квота на апропријацијама за принудну наплату, 

 расположиви износ на осталим апропријацијама за обезбеђење средстава за 

принудну наплату, 

 расположиви износ за пренос за принудну наплату. 

Поред наведених елемената у оквиру функционалности потребно је омогућити и следеће 

прегледе:  

 Преглед детаља буџетских корисника за принудну наплату (будкор) - омогућава 

детаљан преглед решења за принудну наплату за одабрани датум блокаде и 

организацију. 

 Преглед периода блокаде буџетских корисника - омогућава приказ периода блокаде 

одређеног буџетског корисника. 

 Преглед непрепознатих исплата за принудну наплату - омогућава преглед исплата 

које се односе на принудну наплату, како несравњених, тако и сравњених.  

 

10.3 Унос приоритета за принудну наплату  

Функционалност омогућава означавање апропријација које ће се користити приликом 

одређивања приоритета за обезбеђивање средстава за принудну наплату по организационој 

шифри. Од корисника се очекује да одреди приоритете и проценте умањења апропријација 

на почетку године, након учитавања иницијалних апропријација, с тим да се приоритети 

могу променити и током године, месеца или дана. 

10.4 Аутоматско блокирање буџетских корисника  
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Функционалност омогућава блокирање буџетских корисника по основу принудне наплате. 

Систем врши аутоматско блокирање након успешног учитавања будкор фајла за текући 

радни дан. Блокада се односи на немогућност креирања захтева за креирање/промену 

преузетих обавеза које се односе на одређене апропријације у зависности од типа блокаде 

буџетског корисника.  

Постоје две врсте блокирања: 

 Условна блокада (тип 1) када се блокирају све апропријације буџетског корисника 

које нису ослобођене принудне наплате. 

 Делимична блокада (тип 2) се односи на блокирање апропријација за извршење 

принудне наплате (483/485). 

Улазни параметри су организација и ознака да ли делимичној блокади подлежу и ДБК који 

имају довољно средстава на апропријацијама за принудну наплату. Средства се резервишу 

у висини износа принудне наплате, а остатак средстава је на располагању за коришћење 

кориснику. 

 

10.5 Аутоматско деблокирање буџетских корисника  

Функционалност омогућава деблокирање буџетских корисника који су били блокирани по 

основу принудне наплате. Систем врши аутоматско деблокирање након успешног 

учитавања будкор фајла за текући радни дан. Уколико је буџетски корисник био блокиран 

претходног радног дана, али се не налази у будкор фајлу за текући радни дан, онда је то 

индикација да корисник није више у блокади и врши се аутоматско деблокирање буџетског 

корисника. 

10.6 Креирање фајла за принудну наплату - будкор стање  

Функционалност омогућава креирање фајла који садржи податке о расположивим стањима 

на текућим квотама за принудну наплату, тј. апропријацијама за принудну наплату по 

буџетским корисницима. 

Креира се на основу података из табеле будкор, за сваког буџетског корисника који има 

блокаду на  текући радни дан (који се налази у будкор фајлу). 

10.6.1 Преглед послатих стања буџетских корисника  

Функционалност омогућава преглед послатих информација о расположивим квотама на 

одређени радни дан. 

11. Финансијско планирање 

 

Функционалност финансијског планирања  омогућава  месечно, или неком другом 

динамиком, прикупљање и евидентирање планова расхода и издатака, прихода и примања 

корисника система, као и прихода и примања Републике, укључујући и примања од 

задуживања. Ови подаци представљају основу за планирање извршења буџета и управљање 

средствима у наредном периоду на који се план односи. Податке прикупљене од стране 

корисника је могуће мењати, али на такав начин да остаје информација о оригинално 
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унетим плановима корисника. На основу прикупљених података израђује се план извршења 

буџета за све кориснике за наредни период на основу кога се генеришу иницијалне квоте. 

 

Разликују се следећи начини према којима се припремају планови извршења буџета и 

то:  

 

 План извршења на месечном нивоу који се доноси по усвајању Закона о буџету, 

Одлуке о привременом финансирању, односно Закону о изменама и допунама Закона 

о буџету. Ови планови се припремају за целу буџетску годину у случају доношења 

Закона о буџету (ребаланс буџета), за цели период важења Одлуке о привременом 

финансирању, односно за период од усвајања ребаланса буџета до краја године.  

 План извршења према посебном упутству које доставља Управа за трезор.  

 

У систему је потребно имплементирати следеће функционалности које се се односе на 

рад са финансијским планирањем: 

11.1 Дефинисање параметара планова и циклуса  

 

Потребно је омогућити креирање и ажурирање плана извршења који је дефинисан 

следећим параметрима: 

 Временски оквир плана (почетак и завршетак плана), који мора бити унутар једне 

календарске године,  

 назив плана извршења,  

 листом буџетских корисника који учествују у плану,  

 листом извора финансирања за које се израђује план извршења,  

 листом економских класификација расхода и издатака, прихода и примања за које се 

израђује план.  

 

За сваки циклус се дефинише:  

 

 Референца ком плану припада циклус,  

 временски оквир циклуса (почетак и крај) циклуса који не може бити изван 

временског оквира плана,  

 назив циклуса.  

 

У оквиру једног плана је могуће дефинисати више циклуса, и њихови временски 

оквири се могу преклапати. Један циклус може имати оквир фебруар - јун, други може 

имати оквир март - децембар и сл. У оквиру сваког циклуса се генеришу периоди у 

зависности од њиховог временског оквира. 

Потребно је омогућити дефинисање више различитих периода са различитим 

временским оквиром за који се врши планирање (већ дужи низ година је то на месечном 

нивоу). 

11.2Садржај и унос планова 
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11.2.1 План расхода и издатака корисника 

 

Корисник свој план расхода уноси за одређени циклус, према одређеним периодима 

дефинисаним за сваки циклус.  

 

Следећи подаци чине сваку појединачну ставку плана расхода и издатака корисника:  

 

 Циклус за који се уноси план расхода и издатака,  

 ЈБКЈС за ког се уноси план расхода и издатака,  

 економску класификацију расхода/издатка,  

 извор финансирања,  

 планирани износ. 

 

11.2.2 План прихода и примања корисника 

 

Корисник који остварују приходе или примања из осталих извора финансирања уносе 

њихов план остваривања у циклусу за који се ради план извршења.   

  

Следећи подаци чине сваку појединачну ставку плана прихода и примања корисника:  

 

 Циклус за који се уноси план прихода и примања,  

 ЈБКЈС за ког се уноси план прихода и примања,  

 економску класификацију прихода/примањ,  

 извор финансирања који је различит од 01, 

 планирани износ. 

 

11.2.3 План прихода Републике 

 

Планови се уносе не по економској класификацији већ по билансној класификацији и то 

искључиво за извор финансирања 01 - општи приходи и примања буџета. Сваку 

појединачну ставку плана прихода Републике чине следећи елементи:  

 

 Циклус за који се уноси план прихода,   

 месец  за који се план уноси,  

 билансна класификација,  

 извор финансирања (по правилу 01),  

 планирани износ.  

 

Билансне класификације се дефинишу у оквиру посебног шифарника, и односе се на 

приходе и примања, расходе и издатке Републике Србије. Потребно је омогућити 

функционалност креирања и ажурирања ставки шифарника билансне класификације. 
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Свака основна билансна класификација садржи формулу која описује економске 

класификције помоћу којих се израчунава билансна класификација, као и њихов међусобни 

однос. Такође је потребно обезбедити хијерархијски ниво билансних класификација, што 

подразумева да се неке билансне класификације израчунавају помоћу формуле која садржи 

билансне класификације на нижем нивоу, као и њихов међусобни однос. 

11.2.4 План задуживања 

 

План задуживања припрема и уноси у систем Управа за јавни дуг. Они су по својој 

структури слични плановима прихода/примања које припремају остали корисници, с том 

разликом што се односе на Републику а не на корисника, као и што се уносе на извору 

финансирања 01 - општи приходи и примања буџета . 

  

Следећи елементи чине сваку ставку која се односи на план задуживања:  

  

 Циклус за који се уноси план задуживања,  

 економску класификацију прихода/примања.  

 извор финансирања који је увек 01,  

 планирани износ.  

 

11.3 Корекција планова извршења 

 

Након уноса планова извршења, може се појавити потреба да их је након рока за 

достављање потребно кориговати. Ова корекција се може одвијати на два начина и то:  

 

 Корекцију раде сами корисници - Управа за трезор обавештава кориснике о 

изменама које треба сами да изврше, откључава одређени циклус и даје рок 

кориснику до када треба измене да се ураде.  

 Корекцију планова ради Управа за трезор - у случају када корисник није урадио 

тражене корекције, или није у могућности да је уради из техничких разлога или због 

недостатка времена, могуће их је извршити од стране Управе за трезор. У том 

случају, оригинално унети захтеви од стране корисника се не мењају.  

 

Корекција финансијских планова се спроводи на истом нивоу детаља као и оригинални 

план. 

 

11.3.1 Корекција квоте  
 

У случају да се при примени квота у систему појави прекорачење апропријације или нека 

друга грешка изазвана квотама, могуће је спровести само корекцију квота. У том случају, 

корекције се раде на месечном нивоу и само за извор финансирања 01, тј. за период и извор 

за који се дефинишу квоте. 

 

11.4 Контрола унетих планова 
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Уобичајене контроле су референцијалног интегритета, као и друге контрола за одржавање 

интегритета шема у бази података. Ради се о логичким контролама које се морају спровести 

пре примене квота које произлазе из планова извршења како не би дошло до нарушавања 

апропријација и квота у систему, а на основу постојећих текућих података. 

  

Контролу квота могу обављати сами корисници, или се може спровести свеукупно за све 

кориснике.  

 

При провери се врше две врсте контрола:  

 

 Да ли би применом нових квота за дати циклус дошло до ситуације да је сума квота 

већа од одговарајуће апропријације, 

 да ли у систему постоје преузете обавезе, као и неизвршена и извршена плаћања чија 

би сума, у случају учитавања нових квота, била већа од нове примењене квоте. 

 

11.5 Групно креирање и корекција планова 

Ова функционалност треба да омогући да се иницијално креира план са задатим 

вредностима, или да се изврши корекција постојећег плана на основу одабраног скупа 

критеријума. Ову функционалност могу да користе само овлашћена лица у Управи за 

трезор. 

Функционалност треба да обезбеди могућност селекције података који ће се мењати,  

филтрирањем података из планова, по свим атрибутима који планови садрже. 

Приликом групног креирања плана, износ ставке се дефинише као проценат или део износа 

текуће апропријације, односно као апсолутни износ који повећава или смањује износ 

ставке. 

Приликом групне корекције плана, износ ставке представља износ којим се увећава или 

смањује постојећи износ у плану. Износ ставке се дефинише као проценат текућег износа 

апропријације или као апсолутни износ. 

11.6 Генерисање и примена квота у систему  

 

Ова функционалност омогућава генерисање захтева за учитавање иницијалних квота, који 

се даље обрађује у оквиру функционалности учитавања иницијалних квота. Услов за 

генерисање квота је да је циклус затворен за унос, а узимају се у обзир само планови 

корисника који су означени као иправни. 

Захтев се креира на основу унетих планова расхода и издатака корисника из извора 01 -

општи приходи и примања буџета, по периодима у оквиру циклуса који одговарају 

периодима квота дефинисаним у модулу извршења. Приликом генерисања захтева 

потребно је извршити проверу пословних правила. У случају да је провера прошла 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Јединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

страна 70 од 129 

неуспешно, захтев се не креира, а корисник има могућност прегледа грешака. Након 

исправке грешки у плановима, може се поново покренути процес генерисања квота. 

У поступку генерисање квота, за организације које имају подређене индиректне кориснике 

треба додатно обратити пажњу. Код директних корисника који представљају намену, квота 

се креира као сума квота из планова његових подређених корисника. Код директних 

корисника који део апропријације троше и за своје намене, квота се креира као збир квоте 

из плана директног корисника и суме квота из планова његових подређених корисника. 

У оквиру ове функционалности потребно је омогућити следеће опције: 

 

 Закључавање система за рад свих корисника, 

 одабир жељеног циклуса плана извршења на основу кога се генеришу квоте, 

 избор месеца за који се генеришу квоте,  

 избор корисника за које се генеришу квоте, 

 избор економске класификације за које ће се генерисати квоте,  

 контрола квота, 

 корекција планова извршења или корекцију квота,  

 генерисање квота. 

 

11.7 Генерисање извештаја 

Потребно је обезбедити генерисање низа извештаја у оквиру којих се приказују подаци из 

унетих планова по различитим критеријумима, упоређују подаци из унетих планова са 

подацима из извршења по различитим критеријумима. 

Такође је потребно обезбедити могућност генерисања билансног плана на основу података 

из планова и билансне класификације.   

III БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Главна књига трезора Републике, садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног 

и индиректног корисника, као и за организације обавезног социјалног осигурања.  

За директне и индиректне кориснике буџетских средстава који своје пословање обављају 

преко рачуна извршења буџета, потребно је да систем врши аутоматска књижења свих 

пословних промена, на основу типа документа који се генерише у модулу за извршење 

буџета, као и на основу осталих трансакција евидентираних преко извода рачуна извршења 

буџета. Ови корисници самостално воде само помоћне књиге и евиденције. Модул треба да 

обезбеди усаглашеност података у рачуноводственим евиденцијама између главних књига 

и помоћних књига и евиденција. 

У систему је потребно обезбедити следеће помоћне књиге и евиденције: 

 Помоћна књига купаца и помоћна књига добављача, које обезбеђују детаљне податке 

о свим потраживањима од купаца, односно детаљне податке о свим обавезама према 

добављачима; 
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 Помоћна књига основних средстава која обезбеђује детаљне податке о свим 

основним средствима, односно нематеријалним улагањима са стопама амортизације; 

 Помоћна књига залиха која обезбеђује детаљне податке о свим променама на 

залихама, ако је то економски оправдано и уравнотежено са вредношћу тих залиха; 

 Помоћна књига плата која обезбеђује детаљне податке из обрачуна о свим 

појединачним исплатама за сваког запосленог; 

 Помоћна евиденција извршених исплата и помоћна књига прилива, које обезбеђују 

детаљне податке о свим расходима и издацима, односно детаљне податке о свим 

приходима и примањима; 

 Помоћна евиденција пласмана која обезбеђује детаљне податке о свим краткорочним 

и дугорочним пласманима; 

 Помоћна евиденција дуга која обезбеђује детаљне податке о свим краткорочним и 

дугорочним инструментима дуга; 

 Остале помоћне књиге и евиденције као што су благајна готовине, благајна 

бензинских бонова, евиденција донација и сл. 

Пословне књиге се воде, и финансијски извештаји саставњају за период од једне буџетске 

године. Пословне књиге је потребно отворити на почетку буџетске године или у току године 

по оснивању новог корисника буџетских средстава.  

Књижења у пословним књигама се врше на основу валидних рачуноводствених докумената 

о насталој пословној промени и другом догађају, на месту и у време настанка пословног 

догађаја. 

Пословне књиге је потребно закључити после спроведених евиденција свих економских 

трансакција и обрачуна на крају буџетске године, односно у току године у случају статусних 

промена корисника који води пословне књиге. 

Наведене пословне књиге и евиденције потребно је реализовати помоћу следећих 

функционалности које модул треба да обезбеди: 

 Вођење буџетског рачуноводства по готовинској или обрачунској основи: 

- Готовинска основа (начело рачуновдственог обухватања прихода и расхода у 

тренутку наплате, односно плаћања) јесте основа за вођење буџетског рачуноводства 

по којој се трансакције и остали догађаји признају у моменту пријема односно 

исплате средстава као што је дефинисано готовинском основом Међународних 

рачуноводствених стандарда за јавни сектор. 

- Обрачунска основа (начело рачуновдственог обухватања догађаја у тренутку 

њиховог настанка) јесте основа за вођење буџетског рачуновдства, по којој се 

трансакције и остали догађаји признају у моменту настанка трансакције.  

 Дефинисање рачуноводствених периода; 

 Јединственост ознаке налога и ставке налога главне књиге; 

 Неопходне шифарнике; 

 Унос налога у више валута; 

 Евидентирање курсних разлика; 
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 Интегритет података; 

 Контролу комплетности и тачности; 

 Дефинисање начина књижења (врсте књижења, типови докумената, шеме 

књижења); 

 Генерисање налога аналитике; 

 Генерисање налога главне књиге; 

 Књижења на крају године; 

 Праћење обавеза и потраживања; 

 Потрошни материјал; 

 Ситан инвентар и алат; 

 Основна средства; 

 Праћење реализације јавних набавки; 

 Креирање збирних налога за преузете обавезе и плаћање; 

 Пренос налога обрачуна зарада, накнада и осталих примања; 

 Динарска и девизна благајна; 

 Обрачун ПДВ-а; 

 Генерисање периодичних, годишњих и консолидованих финансијских прегледа и 

извештаја. 

 

1. Главна књига 

Главна књига служи за евидентирање свих рачуноводствених промена сваког директног и 

индиректног корисника. Књижење у главној књизи се врши по основу валидних 

рачуноводствених докумената о насталој пословној промени и другом догађају а који се 

евидентирају у помоћним књигама (аналитикама). У главној књизи се осим пословних 

промена које су настале књижењем трансакција из помоћних евиденција - аналитика налазе 

и ручно унети прокњижени налози. 

 

1.1 Дефинисање начина књижења  

Све трансакције које су последице пословних промена - обавеза, плаћање, уплата, корекције 

прихода и расхода и друге трансакције, морају се прокњижити на прописани начин. Да би 

се књижење обавило исправно потребно је да се за сваки тип документа у модулу извршења 

који описује пословни догађај дефинисати начин књижења, односно шему књижења у 

оквиру које се на основу типа документа и врсте књижења, одређују конта главне књиге, 

критеријуми и правила по којима ће се књижити. 

1.1.1 Врсте књижења 

Ова функционалност треба да омогући унос, уређење и преглед врсте књижења. Врста 

књижења се уносе пре почетка књижења у систему и дефинишу за одабрани тип документа 

структуру шеме књижења. Садрже основна подешавања за књижење, услове књижења и 

одређена подразумевана конта. 

Уколико се нека врста књижења користи у шеми књижења и постоје по њој прокњижене 

трансакције, она се тада не сме мењати ни брисати, а може се једино прогласити 
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неактивном. Промена врсте књижења је дозвољена само ако није додељена некој шеми 

књижења. 

Ажурирање врсти књижења је дозвољено само корисницима са посебно додељеним 

правима. 

Потребно је обезбедити преглед свих врста књижења, са могућношћу филтрирања по свим 

елементима врсте књижења.  

1.1.2 Тип документа књижења 

Ова функционалност треба да омогући унос, уређење и преглед типа документа књижења. 

Тип документа књижења дефинише која се врста књижења користи за одређени тип 

документа, а свакој врсти књижења су додељене шеме књижења. Овим се успоставља веза 

између типа документа и врсте књижења. Типови документа су дефинисани у 

шифарницима општих параметара модула за извршење буџета. 

За један тип документа је могуће везати само једну врсту књижења. Промена врсте 

књижења за одређени тип документа је могућа само под условом да за одређени тип 

документа, додељену врсту књижења и шему књижења не постоји креирана трансакција. 

Ажурирање типа документа књижења је дозвољено само корисницима са посебно 

додељеним правима. 

Потребно је обезбедити преглед свих типова документа књижења, са могућношћу 

филтрирања по свим елементима типова документа књижења. 

1.1.3 Шеме књижења 

Ова функционалност треба да омогући унос, уређење и преглед шема књижења. У шеми 

књижења се за сваки тип документа (преузете обавезе, плаћање, уплате, корекције прихода 

и расхода и сл.) одређују конта главне књиге на којима ће се промене књижити и правила 

по којима се шема примењује. Свакој шеми књижења се додељује врста књижења. 

Иницијално шема књижења важи за све кориснике, а потребно је омогућити да се одређена 

шема додели посебном кориснику. 

Потребно је омогућити измену шеме књижења, што подразумева да се претходној верзији 

ограничи време важења до датума уноса нове верзије, а да се креира нова верзија 

одговарајуће шеме са датумом важења од датума уноса промена. 

Ажурирање шеме књижења је дозвољено само корисницима са посебно додељеним 

правима. 

Потребно је обезбедити преглед свих шема књижења, са могућношћу филтрирања по свим 

елементима шеме књижења. 

1.1.4 Ручно додељивање економске класификације за супротан став књижења 
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Ова функционалност треба да омогући да се на основу конта расхода и осталих елемената 

на документу препозна шема књижења и на основу ње прикаже кориснику одговарајућа 

листа економских класификација или економска класификација за супротан став књижења. 

Користи се приликом уноса или промене ставки код следећих докумената: 

 Захтев за креирање преузете обавезе; 

 Захтев за сравњење непрепознате исплате; 

 Захтев за креирање преузете обавезе трансфера ка ИБК; 

 Захтев за креирање преузете обавезе трансфера готовине; 

 Захтев за корекцију расхода; 

 Захтев за корекцију расхода трансфера за ИБК; 

 Захтев за повраћај; 

 Захтев за повраћај ПДВ/Корекција прихода; 

 Захтев за прекњижавање преузете обавезе. 

1.1.5 Аутоматско додељивање економске класификације за супротан став књижења 

Ова функционалност треба да омогући да се код учитавања збирних налога преузетих 

обавеза за сваку ставку захтева изврши на основу економске класификације ставке захтева, 

економска класификација за супротан став књижења. 

Користи се приликом учитавања следећих збирних захтева: 

 Збирни захтев за креирање преузетих обавеза; 

 Збирни захтев за креирање преузетих обавеза и плаћања; 

 Збирни захтев за креирање преузетих обавеза администартивних трансфера; 

 Збирни захтев за креирање преузетих обавеза трансфера осталим нивоима власти. 

Ако се приликом учитавања у некој ставци не може определити економска класификација 

за супротан став књижења, за ту ставку се генерише грешка да недостаје конто књижења. 

Захтеви који садрже ставке којима недостаје конто књижења не могу бити одобрени. 

Корисник мора ручно доделити таквим ставкама конто књижења.   

1.2 Генерисање транскација аналитике и налога главне књиге 

1.2.1 Аутоматско креирање трансакција аналитике и збирних налога 

Креирање збирних налога се одвија у току процеса краја дана. Збирни налози се креирају 

на основу кећ креираних трансакција, које су се креирале на основу валидних шема 

књижења.  

Све креиране трансакције се преносе и књиже у аналитичким књигама. 

Збирни налози се могу креирати на два начина: 

 Детаљно - тада се све трансакције преносе појединачно; 

 Сумарно - тада се аналитичке трансакције преносе тако што се сумирају на нивоу 

буџетске линије.  

Креирани налози се учитавају у модул за књиговодство и све ставке налога се књиже.  
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У случају да је збирни налог учитан а одређене трансакције нису прокњижене, модул за 

књиговодство треба да креира фајл који садржи списак прокњижених трансакција и фајл са 

списком грешака које су се јавиле приликом књижења појединих ставки. За овакав случај 

потребно је предвидети функционалности прегледа гешака које су се јавиле приликом 

књижења збирног налога.  

Такође је потребно омогућити функционалност поновног креирања збирног налога који ће 

садржати само трансакције које нису успешно прокњижене претходним збирним налогом. 

Поред аутоматског, требно је омогућити функционалност за ручно генерисање збирног 

налога која се користи у случају да збирни налог није успешно креиран у процесу краја 

дана. Тада оператер има могућност да за текући датум ручно генерише збирни налог. Након 

процеса књижења налога, потребно је извршити ажурирање салда по буџетској линији, на 

нивоу периода, квартала и године. 

Над налозима главне књиге а који су настали из модула аналитике потребно је онемогућити 

акцију сторнирања - ово подразумева да свака трансакција која је настала у аналитичким 

модулима се мора прво сторнирати у њима и као таква евидентирати у модулу главна књига. 

1.2.2 Ручно креирање налога 

Потребно је омогућити унос и ажурирање ручних налога у главну књигу, независно од 

аналитичких књига. Налог мора бити у равнотежи, да би могао бити прокњижен.  

Сторнирање налога подразумева креирање новог налога који је идентичан оном који се 

сторнира само што износи у ставкама имају негативан предзнак. 

Потребно је омогућити преглед непрокњижених ручно унетих налога, као и 

функционалност њиховог књижења. 

1.2.3 Креирање налога насталих у екстерним системима 

Креирање налога из екстерних система подразумева креирање налога на основу података 

који се добијају учитавањем унапред предефинисаног фајла. Ова функционалност се 

користи за учитавање података која доставља Републичка дирекција за имовину који се 

односе на нефинансијску имовину. Достављају се два обрасца: 

 Образац „сви 1/збир“ који садржи податке о  непокретној имовини,  

 образац „сви 2/збир“ који садржи податке о покретној имовину корисника буџетских 

средстава.   

 

Приликом учитавања потребно је извршити проверу података на основу дефинисаних 

пословних правила и приликом генерисања налога користи се посебна шема књижења 

предвиђена за ову функционалност.  

Потребно је омогућити преглед учитаних података за оба обрасца. 
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Након генерисања налога на основу учитаних образаца потребно је омогућити генерисање 

стања из главне књиге за сваку економску класификацију из обрасца. Процес треба да 

омогући израчунавање прокњиженог салда на начин да се салдо за износ „брута“ и 

„исправке“ из главне књиге добија као разлика износа дугује и потражује из салда стања за 

годину, и његово уписивање у пољима стања главне књиге. На основу уписаних 

обрачунатих стања и попуњених износа набавне вредности, исправке вредности и капитала 

потребно је генерисати налог главне књиге. 

Потребно је омогућити и функцију отказивања успешно учитаних образаца, пре него што 

се на основу њега креира налог главне књиге. 

1.2.4 Обрада шаблона/понављајућих налога 

Ова функционалност треба да омогући креирање шаблона налога у главној књизи. Шаблон 

представља ручни налог у коме су дефинисани сви потребни подаци осим износа, и могуће 

га је користити по потреби у циљу бржег уноса ручних налога који се у току године 

понављају. 

1.2.5 Закључна књижења 

Закључна књижења се одвијају на крају године, за шта је у систему потребно обезбедити 

следеће функционалности: 

 I део налога се односи на крирање налога закључних књижења којима се врши 

затварање класа 4, 5, 7, и 8 по буџетским линијама тако што се салда преносе на исту 

комбинацију буџетске линије, изузев економске класификације која се замењује 

контом резултата пословања (конто 321111). 

 II део налога се односи на пренос резултата пословања са буџетског корисника по 

буџетској линији на Републику по извору и економској класификацији. 

 III део закључних књижења се ради ручним налогом када се врши пренос резултата 

пословања са Републике на суфицит и дефицит. 

Приликом креирања налога закључних књижења потребно је извршити контролу 

обухватности свих аналитичких позиција и отворених ставки, контролу једнакости и 

извршити остале контроле дефинисане од стране корисника. 

Такође је потребно обезбедити функционалност курсирања девизних текућих рачуна на 

крају године. 

1.2.6 Налог почетног стања 

ова функционалност треба да омогући креирање налога почетног стања. Налог почетног 

стања подразумева пренос салда свих класа по свим буџетским линијама. За почетно стање 

је потребан конто отварања, односно затварања пословних књига. 

1.2.7 Књижења у продуженом финансијском периоду 
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Продужени финансијски период подразумева период од 01. јануара до 30. априла текуће 

финансијске године у коме се уносе налози који се односе на претходну годину и који се 

књиже са датумом књижења 31. децембар претходне године.  

1.2.8 Прегледи и извештаји 

Потребно је обезбедити прегледе који омогућавају увид у податке уз примену додатних 

функција сумирања, избора колона које садрже елементе налога у приказу, као и могућност 

филтрирања података по свим елементима налога.  

Прегледи треба да омогуће увид и претраживање података аналитичке помоћне књиге, као 

и података у главној књизи.  Преглед стања по економским класификацијама треба да буде 

омогућен хијерархијски (drill-down) почев од првог нивоа економске класификације, па све 

до шестог нивоа економске класификације.  

У оквиру овог модула потребно је обезбедити генерисање следћих финансијских извештаја: 

 Биланс стања, 

 биланс прихода и расхода, 

 извештај о капиталним издацима и примањима, 

 извештај о новчаним токовима, 

 извештај о извршењу буџета, 

 други извештаји по захтеву корисника. 

 

2. Помоћне књиге и евиденције 

2.1 Праћење обавеза и потраживања 

Ова група функционалности треба да омогући: 

 Унос података из улазних и излазних рачуна, њихово аутоматско књижење и 

евиденцију у књигу улазних, односно излазних фактура; 

 Унос авансних рачуна и могућност потпуног и делимичног затварања аванса; 

 Преглед стања аванса по добављачима; 

 Аутоматску евиденцију обавеза односно потраживања на картици добављача, 

односно картици купаца и преглед извршених књижења; 

 Преглед отворених и затворених ставки на картицама доваљача и купаца, и 

могућност генерисања ИОС образаца; 

 Књижење по контима разграничења; 

 Могућност електронског увоза улазних фактура из јавних електронских сервиса; 

 Могућност аутоматског генерисања налога за плаћање преузетих обавеза; 

 Преглед промета по добављачима или купцима у изабраном временском периоду; 

 Обрачун камата за неизвршене обавезе односно незатворених потраживања у односу 

на датум валуте; 

 Аутоматско књижење књижних одобрења и задужења и њихово евидентирање у 

књигу улазних и излазних рачуна и на картицама добављача и купаца; 

 Могућност праћења одређених трошкова који се раподељују запосленима. 
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2.2 Потрошни материјал 

Ова група функционалности треба да омогући: 

 Унос почетног стања робе и материјала на залихама на почетку финансијске године; 

 Унос извршеног пописа робе којим се врши ажурирање залиха на основу пописаног 

стања уз аутоматско књижење вишкова и мањкова. Потребно је омогућити 

штампање пописних листи на основу којих ће се вршити попис. 

 Унос пријемнице робе у магацин, њено аутоматско књижење и евидентирање у 

стању залиха; 

 Унос улазног рачуна за материјал на основу пријемнице; 

 Унос додатног рачуна за зависне трошкове пријема (трошкови транспорта, трошкови 

царине и сл.). Рачуни се везују за једну или више пријемница и могу увећати набавну 

вредност робе у зависности од врсте додатних трошкова; 

 Унос повратнице којом се врши повраћај примљене робе, на основу пријемнице и 

њено аутоматско књижење и ажурирање у стању залиха; 

 Креирање издатнице робе и материјала из магацина, њено аутоматско књижење и 

ажурирање у стању залиха, уз евиденцију коме је издата; 

 Расход робе на основу одобрења руководиоца органа, уз аутоматско књижење и 

ажурирање залиха робе; 

 Преглед картице робе који треба да прикаже све промене (улазе и излазе) у току 

одређеног временског периода; 

 Преглед стања залиха који треба да прикаже тренутно вредносно и количинско стање 

залиха роба. 

2.3 Ситан инвентар 

Ова група функционалности треба да омогући: 

 Унос пријемнице алата и ситног инвентара у магацин, њено аутоматско књижење и 

евидентирање у стању залиха; 

 Унос улазног рачуна за алат и ситан инвентар на основу пријемнице; 

 Унос додатног рачуна за зависне трошкове пријема (трошкови транспорта, трошкови 

царине и сл.). Рачуни се везују за једну или више пријемница и могу увећати набавну 

вредност робе у зависности од врсте додатних трошкова; 

 Унос повратнице којом се врши повраћај примљене робе, на основу пријемнице и 

њено аутоматско књижење и ажурирање у стању залиха; 

 Пренос алата и ситног материјала у употребу, чиме се материјал издаје из магацина 

и задужује се одређена локација или неко од запослених. Документ се аутоматски 

књижи, ажурирају се подаци залиха робе у магацину, уписују се подаци о задужењу 

алата и ситног инвентара у картицу алата и ситног инвентара. У моменту стављања 

у употребу алат и ситан инвентар може да се отпише у одређеном проценту;  

 Расход алата и ситног инвентара на основу одобрења руководиоца органа, уз 

аутоматско књижење, ажурирање стања у магацину и ажурирање задужења по 

локацијама и радницима; 
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 Раздужење и ново задужење којим се врши пренос задужења са једног радника на 

другог, или враћање алата или ситног инвентара у магацин ако га у том тренутку 

нико поново не задужује. Аутоматски се ажурирају залихе роба у магацину и 

ажурирају подаци о задужењу по локацијама и радницима; 

 Унос извршеног пописа алата и ситног инвентара,  након чега се врши ажурирање 

залиха на основу пописаног стања уз аутоматско књижење вишкова и мањкова. 

Потребно је омогућити штампање пописних листи на основу којих ће се вршити 

попис; 

 Преглед картице алата и ситног инвентара који треба да прикаже све промене у 

изабраном периоду; 

 Преглед задужења за алат и ситан инвентар који треба да прикаже за дефинисани 

период све промене задужења. 

2.4 Основна средства 

Ова група функционалности треба да омогући: 

 Унос извршеног Пописа основних средстава којом се врши ажурирање картице 

основних средстава уз аутоматско књижење вишкова и мањкова. Потребно је 

омогућити штампање пописних листи на основу којих ће се вршити попис по 

локацијама или  радницима; 

 Унос улазног рачуна за основна средства од добављача, уз аутоматско књижење, 

уноса рачуна у књигу улазних рачуна и ажурирање картице добављача. Основно 

средство још увек није примљено и неће бити уписано у картицу основних средстава 

(води се као опрема у припреми до активације основног средства); 

 Унос додатног рачуна за зависне трошкове пријема (трошкови транспорта, трошкови 

царине и сл.). Рачуни се везују за једну или више пријемница и могу увећати набавну 

вредност основног средства у зависности од врсте додатних трошкова; 

 Унос пријемнице основних средстава служи за активирање основног средства и 

увећање његове вредности. Аутоматски се одређује инвентарски број основног 

средства и задужује се локација или запослени. Врши се аутомаско књижење где се 

раздужује конто припреме и уписује вредност у картицу основног средства; 

 Активација основног средства се користи за накнадно активирање основног средства 

које није активирано пријемницом јер су добијена донацијом или су добијена без 

обавезе плаћања. Аутоматски се одређује инвентарски број основног средства и 

задужује се локација или запослени; 

 Сравњење плаћеног аванса у делу увећања основног средства чиме може да се 

затвори аванс у целости или делимично. Аутоматски се генеришу налози за 

књижење, уписују вредности на аналитици основног средства и ажурира картица 

добављача; 

 Раздужење и ново задужење којим се врши пренос задужења са једног радника на 

другог, или раздужење основног средства ако га у том тренутку нико поново не 

задужује. Аутоматски се ажурирају подаци о задужењу по локацијама и радницима; 
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 Обрачун амортизације основног средства се користи за обрачун периодичне и 

књиговодствене амортизације основних средстава. Обрачун мора садржати ставке са 

обрачуном амортизације за појединачна основна средства у одређеном периоду. 

Потребно је обезбедити могућност појединачног приказа по месецима. Након 

извршеног обрачуна генерише се налог за књижење, уписује износ амортизације у 

картицу основног средства и ажурирају вредности отписаних и текућих вредности 

основних средстава; 

 Преглед амортизације основних средстава по организационим јединицама за задати 

период; 

 Обрачун пореске амортизације се врши по пореским амортизационим групама. 

Након извршеног обрачуна уписују се износи амортизације у картицу основних 

средстава; 

 Расход основих средстава чиме се основна средства пребацују у статус пасиван или 

расходован и повлаче из употребе. За њих се не врши обрачун амортизације и текућа 

вредност им се своди на нулу. У моменту расходовања треба предвидети и могућност 

да се за та основна средства изврши обрачун амортизације, чиме се генерише налог 

за књижење, уписују промене у картицу основног средства и ажурирају вредности 

на основном средству; 

 Излазни рачун за основна средства је рачун којим се евидентира продаја основног 

средства. У тренутку продаје се ради обрачун амортизације, чиме се генерише налог 

за књижење, уписују промене у картицу основног средства и ажурирају вредности 

на основном средству; 

 Годишњи извештај за основна средства приказује комплетан преглед текућих стања 

основних средстава за изабрани период; 

 Преглед картице основних средстава даје увид у све промене на основним 

средствима у изабраном периоду; 

 Преглед нових набавки и увећања вредности приказује листу новонабавњених 

основних средстава и увећање вредности у изабраном периоду. 

2.5 Праћење реализације јавних набавки 

Ова група функционалности треба да омогући: 

 Унос годишњег плана јавних набавки; 

 Унос закључених уговора након спроведеог поступка јавне набавке, који се везује са 

набавком из годишњег плана јавних набавки. За сваки уговор је потребно пратити 

реализацију по количинама, преосталим обавезама, ситуацијама и одобреним 

средствима. Потребно је омогућити унос података када дође до измене уговора у 

случајевима предвиђеним јавним набавкама; 

 Унос и евиденција уговора на које се Закон о јавним набавкама не примењује; 

 Креирање извештаја везаних за финасијско праћење извршења уговора, за цео 

период трајања уговора, по свим нивоима економске класификације из ставке плана. 

2.6 Креирање збирних налога за преузете обавезе и плаћање 

Ова група функционалности треба да омогући: 
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 Креирање збирних налога за преузете обавезе на основу приспелих улазних рачуна 

који доспевају за наплату у истом дану и збирног налога за плаћање тих преузетих 

обавеза ради њиховог учитавања у систем извршења буцета и  реализације налога у 

платном систему; 

 Креирање збирних налога за плаћање ради њиховог учитавања и реализације у 

платном систему, у оквиру сервиса за електронски платни промет Управе за трезор.  

2.7 Пренос налога обрачуна зарада, накнада и осталих примања 

Ова група функционалности треба да омогући: 

 Пренос налога обрачуна плата из система за обрачун плата ради њиховог књижења. 

Обрачунати налози плата, накнада и других примања се преносе у ручне налоге по 

унапред дефинисаним аналитикама и правилима; 

 Пренос налога за плаћање из система за обрачун зарада, накнада и осталих примања, 

са везом за налоге обрачуна, односно документа на основу кога су формирани;  

 Креирање збирних налога за преузете обавезе зарада и збирног налога за плаћање 

зарада ради њиховог учитавања у систем извршења буцета и  реализације налога у 

платном систему; 

 Креирање збирних налога за плаћање зарада ради њиховог учитавања и реализације 

у платном систему, у оквиру сервиса за електронски платни промет Управе за трезор. 

2.8 Динарска и девизна благајна 

Ова група функционалности треба да омогући: 

 Предрачун захтева за службени пут којим се специфицирају трошкови службеног 

путовања по запосленима; 

 Унос уплатнице којом се врши уплата готовог новца у благајну у свим валутама. 

Врши се аутоматско књижење уплате у благајну уплатнице и уписују подаци у 

дневник благајне; 

 Унос исплатнице којом се врши исплата новца из благајне. Врши се аутоматско 

књижење исплате из благајне и уписују подаци у дневник благајне; 

 Унос путног налога који се генерише на основу предрачуна. Књижењем путног 

налога, књижи се исплаћена аконтација по наменама и уписује се евиденција по 

запосленима. Аутоматски се генерише и исплатница; 

 Коначни обрачун након повратка са службеног пута. Запослени доставња извештај 

са службеног пута, врши се калкулација остварених трошкова по наменама 

узимајући у обзир дате аконтације. Уколико је потрошено мање средстава ради се 

поврат новца у благајну, а у супротном се врши исплата радника на рачун. 

Књижењем коначног обрачуна врши се затварање датих аконтација по наменама на 

основу оствареног трошка; 

 Преглед дневника благајне који треба да прикаже све уплате и исплате из благајне 

по валутама у задатом периоду; 

 Преглед аналитичке картице благајне који треба да аналитички прикаже све уплате 

и исплате из благајне у задатом периоду; 
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 Преглед картице девизних задужења запослених који треба да прикаже исплаћене 

аконтације за службени пут, оправдане трошкове у задатом периоду, коначан збир и 

то у девизама и динарској вредности. 

2.9 Обрачун ПДВ 

Ова група функционалности треба да омогући: 

 Евиденцију издатих рачуна; 

 Евиденцију примљених рачуна; 

 Евиденцију о опорезивом промету добара и услуга; 

 Евиденцију о издатим рачунима у области грађевинарства; 

 Евиденцију дипломатских представништва; 

 Евиденцију о примљеним рачунима са правом на одбитак; 

 Евиденцију датих аванса; 

 Евиденцију интерног обрачуна ПДВ; 

 Евиденцију о примљеним рачунима без права на одбитак ПДВ; 

 Евиденцију о примљеним рачунима од добављача који нису обвезници ПДВ; 

 Евиденцију о ослобађању на основу члана 24. и 25. Закона о ПДВ; 

 Евиденцију о ослобађању на основу члана 9. и 10. Закона о ПДВ; 

 Евиденцију на основу промета поњопривредних производа; 

 Евиденцију о примљеним рачунима од иностраних добављача; 

 Преглед обавеза и плаћеног ПДВ; 

 Израду ПОПДВ обрасца; 

 Израду ПДВ обрасца. 

2.10 Генерисање периодичних и годишњих финансијских прегледа и извештаја 

Ова група функционалности треба да омогући: 

 Преглед налога за књижење; 

 Преглед књижења на конту; 

 Преглед промета на конту; 

 Дневник књижења; 

 Аналитички приказ евидентираних расхода и издатака по програмском моделу 

буџета, на 6. нивоу економске класификације; 

 Преглед прихода и примања на 6. нивоу економске класификације по корисницима 

и изворима; 

 Бруто биланс за период, за све нивое економских класификација; 

 Биланс стања; 

 Биланс успеха; 

 Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3; 

 Биланс новчаних токова; 

 Преглед прокњижених извода; 

 Извештај промета извода, по различитим критеријумима над елементима извода; 

 Извештај промета производа; 
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 Преглед књижења по аналитикама, типа стабло са филтерима по врстама аналитике 

и периодима књижења; 

 Извештај образац 5 - извештај о извршењу буџета по пројектима и збирни; 

 Извештај образац сви1 и сви2; 

 Извештај за ПДВ; 

 Табела о извршењу буџета по разделима, главама. програмима, пројектима, 

функцијама и изворима финансирања у складу са Законом о буџету; 

 Остали извештаји по потреби финансијске службе. (приходи и примања и расходи 

и издаци по месецима, корисницима, економским класификацијама, изворима 

финансирања; извештај „методологија“ за дневно извештавање). 

 

Захтеви у погледу технологија 

Неопходна хардверска инфраструктура коју Наручилац треба да обезбеди треба да 

садржи 3 (три) сервера следећих карактеристика: 

- 2-4 сокета (socket) на матичној плочи сервера за процесоре, 

- појединачни процесор (CPU) треба да садржи 16 језгара, 

- радна (RAM) меморија по серверу треба да буде 2 TB, 

- мрежни линкови на серверу треба да имају могућност 10 GB конекције, 

- Локални дискови треба да буду 1 TB по диску (SSD дискови). 

Капацитет сториџ (storage) решења треба да буде 30 TB. 

 

Услуге инсталације и имплементације 

Понуђач је у обавези да изврши услуге инсталације и имплементације Система 

СПИРИ. Услуге инсталације и имплементације обухватају следеће активности: 

1. Инсталацију и конфигурацију система; 

2. Имплементацију система која обухвата: 

- Имплементацију архитектуре системске инфраструктуре, 

- Дизајн и имплементацију софтверске архитектуре, односно апликативних 

софтвера, база података и интегративних компоненти, 

- Имплементацију и инсталацију deploy механизама, тестних развојних и 

продукционих окружења, 

- Израду и инсталацију документационог система, 

- Вођење и организацију комплетног тестирања свих функционалности. 

3. Израду и имплементацију плана безбедности Система у складу са архитектуром 

ИТ система Управе за трезор. 

Обуке 

Неопходно је организовати обуке за крајње кориснике и за администраторе 

апликативног система и база података у простору који ће обезбедити Наручилац.  
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Обавезе Понуђача и Наручиоца 

Понуђач је у обавези да у року од најдуже 30 (тридесет) дана од дана обостраног 

потписивања уговора сачини, у сарадњи са Наручиоцем, План имплементације пројекта. 

План имплементације обавезно треба да садржи опис оквира решења са предлогом дизајна 

архитектуре целокупног решења, потребних ресурса, начин праћења перформанси и 

функција система. Такође, План имплементације треба да садржи планиране активности, 

рокове и фазе, опис оквира система и нацрте шеме решења, одговорна лица и начин 

комуникације. План имплементације ће бити предмет међусобног усаглашавања Наручиоца 

и Понуђача и биће по потреби ажуриран и усаглашаван током периода реализације Уговора. 

Понуђач се обавезује на очување интегритета података, програма, радног окружења. 

Интервенција уз максимално избегавање нарушавања података, програма, радног окружења 

се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 

Обавеза је Понуђача да именује контакт особу задужену за вођење пројекта СПИРИ. 

Обавеза је Наручиоца да именује контакт особу задужену за вођење пројекта СПИРИ 

и да обезбеди несметан приступ пружаоцу услуга на примарној локацији. 

Понуђач је у обавези да после извршења свих обавеза наручиоцу достави: 

1. Пројектну документацију 

2. Корисничка упутства 

Пројектна документација подразумева детаљно описану апликативну архитектуру, 

дизајн система, карактеристике и перформансе система укључујући и базу података, као и 

план безбедности. 

Корисничка документација подразумева детаљно описане апликативне форме-екране, 

и прилагођена је крајњим корисницима система. 

Поменуте карактеристике се тичу метода комуникације са клијентима, енкрипције 

мрежног саобраћаја, интеграције са интерним базама корисника и одговарајућим системима 

Наручиоца. 

 

МЕСТО И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

Испорука и имплементација Информационог система  (СПИРИ) вршиће се у 

пословном простору Министарства финансија - Управа за трезор, Централа Беорад, Поп 

Лукина 7-9. 

Понуђач је дужан да изради План имплементације у року од најдуже 30 (тридесет) 

дана од дана обостраног потписивања уговора. 

Понуђач је у обавези да укључи платформу за развој решења и планирање током 

трајања пројекта имплементације, односно најкасније до 6. децембра 2020. године. 
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Испорука и имплементација треба да се одвија фазно. Након сваке фазе понуђач је у 

обавези да омогући увид у резултате аутоматских интеграционих тестова који покривају 

функционалности система. Фазе испоруке система су наведене у следећој табели: 

Редни 

број фазе 

пројекта 

Испорука 

Услуга/ 

Добара 

Предмет испоруке 

1. 

Добра 
Испорука стандардних софтверских 

компоненти/платформе за модул за Припрему буџета 

Услуге 

Израда Плана имплементације 

Креирање пројектних окружења за модул за Припрему 

буџета 

Креирање нацрта техничког решења система, описа 

оквира система са потребном серверском и 

комуникационом инфраструктуром, опис архитектуре 

решења и пратећих софтверских компоненти, уз 

инструкције за инсталацију и одржавање платформе 

модула за Припрему буџета 

Израда Детаљне функционалне спецификације по 

модулима за Припрему буџета, Извршење буџета и 

Рачуноводство и извештавање 

Инсталација сервера и базе података за модуле за 

Припрему буџета, Извршење буџета и Рачуноводство и 

извештавање 

2. 

Услуге 

Имплементација системске архитектуре 

Инсталација deploy механизама, тестних и развојних 

окружења 

Имплементација софтверске архитектуре, база података и 

интегративних компоненти 

Добра 
Израда, имплементација и тестирање софтверских 

решења у складу са усвојеним Планом имплементације 

3. 

Услуге 
Конфигурисање система и окружења са осталим 

сервисима Управе за трезор 

Добра 
Израда, имплементација и тестирање софтверских 

решења у складу са усвојеним Планом имплементације 

4. 

Услуге 
Конфигурисање система и окружења са осталим 

сервисима Управе за трезор 

Добра 
Израда, имплементација и тестирање софтверских 

решења у складу са усвојеним Планом имплементације 

5. Услуге 

Конфигурисање система и окружења са осталим 

сервисима Управе за трезор 

Израда корисничких упутстава 
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Добра 
Израда, имплементација и тестирање софтверских 

решења у складу са усвојеним Планом имплементације 

6. 
Услуге 

Инсталација окружења за обуку корисника по модулима 

Организовање обуке корисника по модулима 

Добра Дорада функционалности по захтеву корисника 

7.  
Услуге 

Инсталација продукционог окружења 

Израда документационог ситема пројекта 

Организовање обуке корисника 

Добра Дорада функционалности по захтеву корисника 

Испоруком и имплементацијом информационог система VII фазе, морају бити 

задовољени сви захтеви из техничке спецификације. 

Понуђач је дужан да изврши испоруку предмета набавке у оквиру следећих рокова: 

Рок за испоруку и имплементацију прве фазе система је најкасније до 22. децембра 

2020. године. 

Рок за испоруку и имплементацију друге, треће и четврте фазе система је најкасније 

до 22. децембра 2021. годиине. 

Рок за испоруку и имплементацију пете, шесте и седме фазе система и коначно 

извршење посла - испоруку информационог система је најкасније до 22. децембра 2022. 

године. 

Рокови за реализацију појединачних фаза система биће дефинисани Планом 

имплементације. 

Наручилац ће вршити плаћање понуђачу сукцесивно, по реализацији појединачних 

фаза система. Завршетак сваке фазе констатује се Записником о пријему, који потписују 

представник Наручиоца и представник Понуђача. 

Завршетак система за припрему, извршење, буџетско рачуноводство и извештавање у 

Републици Србији (СПИРИ) се констатује обострано потписаним Записником о пријему 

информационог система, који потписују представник Наручиоца и представник Понуђача. 

Обавеза Наручиоца је да одреди лица која ће извршити надзор, тестирање и валидацију 

испоручених функционалности, пре потписивања Записника о пријему информационог 

система. 

Понуђач је дужан да изврши испоруку предмета набавке најкасније до 22. децембра 

2022. године. 

У складу са чланом 115 став 2. Закона, рок за испоруку предмета набавке може бити 

продужен из следећих објективних разлога: 

- промене прописа којима је регулисана предметна област, 

- кашњење у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у 

роковима дефинисаним уговором и Планом имплементације који утичу на испуњење 

уговореног рока, а који нису последица пропуста Понуђача; 

- других објективних разлога за које комисија Наручиоца утврди да су оправдани; 
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- више силе. 

У случају потребе за продужењем уговореног рока, Понуђач се обавезује да 

Наручиоцу достави писани захтев за продужење уговореног рока у року од 3 (три) дана од 

дана сазнања за претходно наведене околности, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека 

уговором дефинисаног рока за испоруку предмета набавке. Захтев за продужетак рока треба 

да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида посла. 

Наручилац ће одмах по пријему захтева образовати комисију са задатком да размотри 

разлоге и оправданост захтева за продужење рока и предложи доношење одлуке о захтеву. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине Анекс уговора, 

уз претходно доношење Одлуке о измени уговора из члана 115. Закона. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Гаранција понуђача за софтверско решење система СПИРИ је минимум 12 (дванаест) 

месеци од дана завршетка имплементације пројекта и потписивања Записника о пријему 

информационог система, у складу са гарантним условима Понуђача. 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 
Контролу извршења уговора врши стручна служба Наручиоца. 

 

У _________________                   Понуђач 

 

дана ____________                    _______________________ 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 

IV-1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона, и то: 

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 

75. ст. 1. тач. 4) Закона). 

4) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде, (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 

Понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 1. Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2. 

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник Понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико Понуђач има више законских заступника 

дужан је да достави доказ за сваког од њих; 

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

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

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

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

Понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извода из одговарајућег регистра; 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Јединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

страна 89 од 129 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

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

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода; 

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

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 

Понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода. 

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

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди 

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде, (образац XII у конкурсној 

документацији – Изјава којом правна лица, предузетници и физичка лица доказују 

испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона). 

 

IV-2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, а наведене овом 

конкурсном документацијом и то: 

 

Технички капацитет: 

Услов: Технологија понуђеног решење мора у потпуности бити компатибилнa са 

технологијом Система за пословно извештавање, имплементираним код Наручиоца - 

Министарство финансија - Управа за трезор. Систем за пословно извештавање је заснован 

на Oracle технолобијама – Oracle database (DB) 12c, Oracle data integrator (ODI )12c, Oracle 

business intelligence Enterprise Edition (OBIEE) 12c 

Доказ: Потврда произвођача Система за пословно извештавање којом се потврђује да је 

понуђена технологија предметног решења компатибилна са технологијом Система за 

пословно извештавање Управе за трезор, као и да тражене аналитичке функције пословног 

извештавања предметног система могу бити логички интегрисане са Системом за пословно 
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извештавање Управе за трезор. Потврда мора да буде насловљена на наручиоца, да гласи на 

понуђача и да се односи на предметну јавну набавку. 

 

Услов: Технологија понуђеног решење мора у потпуности бити компатибилнa са 

технологијом Системом за праћење извршење буџета јединица локалне самоуправе (JLS), 

имплементираним код Наручиоца - Министарство финансија - Управа за трезор. Систем 

JLS је заснован на сервисно орјентисаној архитектури, .NET Core технологији, docker 

систему контејнера,  Oracle и PostgreSQL базама података. 

 

Доказ: Потврда произвођача Системa за праћење извршење буџета јединица локалне 

самоуправе (JLS), којом се потврђује да је понуђена технологија предметног решења 

компатибилна са технологијом Системa за праћење извршење буџета јединица локалне 

самоуправе (JLS), Управе за трезор. Потврда мора да буде насловљена на наручиоца, да 

гласи на понуђача и да се односи на предметну јавну набавку. 

 

Кадровски капацитет 

Услов: Понуђач мора имати запослена или ангажована лица, по основу радног односа 

на одређено или неодређено време, уговора о привременим и повременим пословима или 

уговора о допунском раду од којих: 

 минимум два (2) ангажована лица са најмање 3 године искуства на пољу 

пословне анализе; 

- минимум једно (1) ангажовано лице са најмање 3 године искуства на пољу 

пројектовања финансијских информационих система; 

- минимум три (3) ангажована лица са најмање 3 године искуства на пољу 

програмирања; 

- минимум једно (1) ангажовано лице са најмање 5 година искуства на пољу 

управљања пројектима. 

- минимум три (3) ангажована лица са најмање 3 године искуства на пољу рада са 

системима за планирање буџета; 

- минимум три (3) ангажована лица са најмање 3 године искуства на пољу рада са 

системима за извршење буџета; 

- минимум три (3) ангажована лице са најмање 3 године искуства на пољу рада са 

системима за пословно извештавање имплементираним у финансијским институцијама. 

- минимум 1 (једно) запослено или ангажовано лице са сертификатом из области 

администрације ORACLE база података (11г или 12ц); 

- минимум 1 (једно) запослено или ангажовано лице са сертификатом из области 

Oracle Еxадата Database Machine. 

Докази:  

- попуњен Образац XIII - Изјава о кадровском капацитету, дата под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу, да понуђач има радно ангажована лица која испуњавају захтеве 

наручиоца у погледу кадровског капацитета; 

фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање, за лица 

наведена у Обрасцу XIII (пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање – 
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одговарајући М образац), који су оверени у надлежном фонду ПИО. Понуђачи који су 

извршили пријаву запослених радника електронским путем, доставиће Потврду о поднетој 

пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је 

пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра; 

- за радно ангажована  лица по уговору о обављању привремених и повремених послова 

или уговора о допунском раду неопходно је доставити фотокопије одговарајућих уговора из 

којих се недвосмислено може утврдити да је лице радно ангажовано код понуђача; 

Једно запослено или радно ангажовано лице може бити наведено за више 

позиција. 

Понуђач је у обавези да током периода реализације уговора има захтевани број 

радно ангажованих лица са наведеним сертификатима који ће учествовати у 

извршењу уговора.  

 

Пословни капацитет: 

Услов: Понуђач мора имати најмање једну успешну имплементацију система за планирање 

и/или праћење реализације буџета у јавној управи у последње три године, (2017, 2018. и 

2019. година). 

Доказ: Потврда о референци издата од стране референтног наручиоца, за чије потребе је 

понуђач реализовао најмање једну имплементацију система за планирање и/или праћење 

реализације буџета у јавној управи, у последње три године, (2017, 2018. и 2019. година) - 

Образац XIV-1. 

 

Услов: Понуђач мора имати најмање једну успешну извршену интеграцију трансакционог 

система са системом за пословно извештавање у јавној управи у последње три године, 

(2017, 2018. и 2019. година). 

Доказ: Потврда о референци издата од стране референтног наручиоца, за чије потребе је 

понуђач реализовао најмање једну интеграцију трансакционог система са системом за 

пословно извештавање за наручиоца, у последње три године, (2017, 2018. и 2019. година) -

Образац XIV-2. 

 

Понуђач мора да испуни додатне услове самостално, или кумулативно са 

члановима групе понуђача и/или подизвођачем. 

Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 

документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

Ако Понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 

због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 

државе у којој Понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 

то, Наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 

Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог 

закона, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном 

и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру Понуђача који води Агенција за 

привредне регистре нису дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона, који су јавно доступни на интернет страници 

Агенције за привредне регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа 

у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно да јасно наведу 

да се налазе у регистру Понуђача.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења. 

IV-3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона  

Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 

понуди достави доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона, као и 

доказе о испуњености додатних услова уколико понуђач додатне услове испуњава са 

подизвођачем. 

IV-4 Услови које мора да испуни сваки Понуђач из групе Понуђача у складу са чланом 81. 

Закона 

Сваки Понуђач из групе Понуђача мора да испуни услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 

4) Закона, док остале услове испуњавају заједно. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство Понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца 

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

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане 

Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом 

и позивом за подношење понуда 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуда треба да буде састављена на српском језику.  

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ 

доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.  

Уколико приликом прегледа и оцене понуда Наручилац утврди да би део понуде 

требало да буде преведен на српски језик, одредиће Понуђачу примерен рок у коме је дужан 

да изврши превод тог дела понуде. 

У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

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

да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. 

У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти или кутији је потребно 

назначити да се ради о групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Министарство финансија - Управа за трезор, Централа 

Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, писарница, са назнаком „Понуда за јавну 

набавку добара – Jединствени информациони систем за буџетско рачуноводство, OП 

број 25/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 

најкасније 21. августа 2020. године до 10:00 часова, у писарници Наручиоца. 

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

понуда налази, обележити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико 

је понуда достављена непосредно, Наручилац ће Понуђачу предати потврду пријема 

понуде. 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 

вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком, тако 

да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 

листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови. 
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Јавно отварање понуда одржаће се 21. августа 2020. године са почетком у 10:15 

часова, у радним просторијама Министарства финансија - Управа за трезор, Централа 

Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, VI спрат, сала бр. 603. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

Понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници Понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају оверено 

овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда. 

2.1. Понуда мора да садржи: 

- Техничку спецификацију (део III конкурсне документације), потписану од стране 

понуђача; 

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се 

доказује испуњеност услова (део IV конкурсне документације); 

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну, на први позив наплативу, на 

износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а; 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача; 

- Образац понуде, попуњен и потписан (обрaзац VI у конкурсној документацији); 

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом и 

потписати чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VII у 

конкурсној документацији); 

- Образац структуре цене, попуњен и потписан (обрaзац VIII у конкурсној 

документацији); 

- Образац трошкова припреме понуде (образац IX у конкурсној документацији), 

уколико је понуђач имао трошкове у фази припреме понуде; 

- Образац изјаве о независној понуди потписан, дат под материјалном и кривичном 

одговорношћу (образац X у конкурсној документацији); 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама потписан, 

дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној 

документацији); 

- Изјава о чувању поверљивих података (oбразац XII у конкурсној докуметацији); 

- Образац изјаве о кадровском капацитету (образац XIII у конкурсној документацији). 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. 

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

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати 

обрасце дате у конкурсној документацији. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној 

документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној 

документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним 

набавкама), и Образац изјаве о чувању поверљивих података (образац XII у 
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конкурсној документацији достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди 

посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега 

односи. Образац изјаве о кадровском капацитету (образац XIII у конкурсној 

документацији) попуњавају и потписују чланови групе понуђача који заједнички 

испуњавају задати услов.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате 

у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. Партије 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Министарства 

финансијa - Управа за трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, 

писарница, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Jединствени информациони систем за 

буџетско рачуноводство, OП број 25/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара - Jединствени информациони систем за 

буџетско рачуноводство, OП број 25/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара - Jединствени информациони систем за 

буџетско рачуноводство, OП број 25/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - Jединствени информациони 

систем за буџетско рачуноводство, OП број 25/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“.  

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

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

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда.  
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У Обрасцу понуде (образац број VI у конкурсној документацији), понуђач наводи на 

који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 

заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(образац број VI, у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

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

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 

то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 

преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 

преко тог подизвођача. 

 

8. Заједничка понуда 
Уколико понуду подноси група Понуђача, у обрасцу понуде (образац број VI), навести 

опште податке о сваком учеснику из групе Понуђача. 

За сваког учесника у групи Понуђача доставити доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона на начин предвиђен у делу под IV конкурсне 

документације. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 

потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом, поглавље V УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

Понуђачи из групе Понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
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Група Понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се Понуђачи из групе 

међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи 

податке о: 

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

ће заступати групу Понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора.  

Споразумом се уређују и друга питања, као нпр. назив Понуђача који ће у име групе 

Понуђача доставити средство обезбеђења, Понуђача који ће издати фактуру и рачун на који 

ће бити извршено плаћање. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

 

9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, евентуалних других 

околности од којих зависи исправност понуде 

 

9.1 Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност јавне набавке, на трогодишњем нивоу износи 714.999.600,00 

динара, без ПДВ-а. 

Максималне понуђене вредности по календарским годинама, које понуђач исказује у 

Обрасцу структуре цене, не могу прећи износе наведене у табели, у складу са расположивим 

средствима наручиоца за предметну јавну набавку: 

Фаза 
Календарска 

година 
Софтвер Услугe 

I 2020. 166.666.600 динара без ПДВ-а 71.666.600 динара без ПДВ-а 

II, III, IV 2021. 166.666.600 динара без ПДВ-а 71.666.600 динара без ПДВ-а 

V, VI, VII 2022. 166.666.600 динара без ПДВ-а 71.666.600 динара без ПДВ-а 

 

Процењена вредност јавне набавке, по фазама реализације износи: 

 

Фаза Софтвер Услуге 

I 166.666.600 динара без ПДВ-а 71.666.600 динара без ПДВ-а 

II 83.333.300 динара без ПДВ-а 35.833.300 динара без ПДВ-а 

III 41.666.600 динара без ПДВ-а 17.500.000 динара без ПДВ-а 

IV 41.666.700 динара без ПДВ-а 18.333.300 динара без ПДВ-а 
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V 83.333.300 динара без ПДВ-а 35.833.300 динара без ПДВ-а 

VI 41.666.600 динара без ПДВ-а 17.500.000 динара без ПДВ-а 

VII 41.666.700 динара без ПДВ-а 18.333.300 динара без ПДВ-а 

  Уколико су у понуди исказане цене које прелазе оквире наведених вредности, 

понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 

9.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Наручилац ће вршити плаћање понуђачу сукцесивно, по реализацији појединачних 

фаза система, а у складу са уговореним роковима за испоруку и имплементацију. 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана, нити дужи од 45 (четрдесет 

пет) дана од дана службеног пријема фактуре у Централи Управе за трезор. 

Обавеза је понуђача да уз фактуру за одређену фазу, која обавезно садржи број уговора 

под којим је заведен код наручиоца, достави Записник о примопредаји, потписан од стране 

представника наручиоца и понуђача. Уз рачун за последњу, седму фазу, понуђач је у 

обавези да достави Записник о пријему информационог система, потписан од стране 

представника наручиоца и понуђача. 

Обавеза је понуђача да фактуру региструје у Централном регистру фактура, 

приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 

119/12, 68/15 и 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, 

односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра 

фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019).  

Понуђач је дужан да фактуру у року од три радна дана oд дана регистровања фактуре 

у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централу наручиоца, Београд, Поп 

Лукина 7-9, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама. 

Понуђач је дужан да, уколико наручилац изјави приговор на фактуру, у року од два 

радна дана, од дана подношења приговора, предметну фактуру откаже из Централног 

регистра фактура на период док се не реше спорна питања. 

Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

9.3. Рокови за извршење уговора 

Рок за израду и усаглашавањеПлана имплементације је 30 (тридесет) дана од дана 

обостраног потписивања уговора. 

Рокови за завршетак фаза система утврђени су у Техничкој спецификацији. 

Рок за коначан завршетак посла – испоруку информационог система је најкасније до 

22. децембра 2022. године. 

Завршетак система за припрему, извршење, буџетско рачуноводство и извештавање у 

Републици Србији (СПИРИ) се констатује обострано потписаним Записником о пријему 

информационог система, који потписују представник Наручиоца и представник Понуђача. 
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9.4. Место извршења уговора 

Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9, Београд. 

 

9.5. Гарантни рок 

Гаранција понуђача за софтверско решење система СПИРИ је минимум 12 (дванаест) 

месеци од дана завршетка имплементације пројекта и потписивања Записника о пријему 

информационог система.  

9.6. Захтев у погледу рока важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездест) дана од дана отварања понуда. 

Уколико понуђачи понуде краћи рок важења понуде од 60 (шездест) дана од дана 

отварања понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди  

Цене морају бити изражене у динарима, без пореза на додату вредност (ПДВ) и са 

порезом на додату вредност (ПДВ). За оцену понуда узимаће се у обзир укупна понуђена 

цена, без пореза на додату вредност (ПДВ).  

У укупну понуђену цену морају бити урачунати трошкови добара и услуга, израда 

Плана имплементације, обуке, израда документације и одржавање у понуђеном гарантном 

року, у складу са техничком спецификацијом. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

са чланом 92. Закона. 

 

11. Средство финансијског обезбеђења  

11.1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави безусловну, неопозиву, на први позив 

плативу оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 5% од укупне 

вредности понуде, без ПДВ-а, са роком важења минимум 60 (шездесет) дана од дана 

отварања понуда.  

Банкарска гаранција мора бити насловљена на наручиоца, као корисника исте.  

Уколико у току поступка доделе уговора истекне важност банкарске гаранције, 

понуђач је у обавези да исту продужи, најкасније пре истека важеће гаранције.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде у случају да 

понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје 

обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци, не 

поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и/или отклањање 

недостатака у гарантном року. 

Наручилац ће вратити банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђачима који не 

буду били изабрани, на њихов захтев, након закључења уговора са изабраним понуђачем. 
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11.2. Банкарска гаранција за добро извршење посла  

Изабрани понуђач је у обавези да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 

уговора, достави безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10% 

од уговорене вредности, без обрачунатог ПДВ-а, на име доброг извршења посла, са 

трајањем 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорних обавеза.  

Банкарска гаранција мора бити насловљена на наручиоца, као корисника исте.  

У случају да се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, мора се продужити важење банкарске гаранције, најкасније 5 (пет) дана пре истека 

важећег. 

У случају да изабрани најповољнији понуђач не изврши своје уговорне обавезе у 

свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем 

уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, 

наручилац ће активирати банкарску гаранцију. 

У случају ако би наручилац претрпео знатну штету раскидом уговора, наручилац неће 

активирати банкарску гаранцију и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као 

подизвођача лице које није навео у понуди. 

У случају да је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 

неспособност плаћања, понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

поднетој понуди, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико 

добије претходну сагласност наручиоца. У том случају наручилац неће активирати 

банкарску гаранцију. 

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 

оних које је одредио наручилац и мањи износ од оног који је одредио наручилац. 

Банкарска гаранција ће се држати у портфељу наручиоца, а по извршењу уговорних 

обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити 

враћено, на захтев понуђача.  

11.3. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  

Изабрани понуђач је у обавези да на дан потписивања Записника о пријему 

информационог система достави безусловну, на први позив плативу, банкарску гаранцију 

на износ од 5% од укупне уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за 

отклањање недостатака у гарантном року, насловљену на Наручиоца, као корисника исте.  

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана 

истека уговореног гарантног рока.  

Наручилац ће aктивирати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року у случају да Понуђач не испуњава уговорне обавезе у погледу гарантног одржавања и 

отклањања недостатака у гарантном року. 

По извршењу уговорних обавеза Понуђача банкарска гаранција за отклањање 

недостатака у гарантном року ће бити враћена, на захтев Понуђача. 

 

12. Начин означавања поверљивих података 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације 

која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну 

тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о 

поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

 

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Комуникација 

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

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити уз напомену 

,,Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – 

ОП број 25/2020“ на неки од следећих начина: 

- путем поште на адресу Наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор, 

Београд, Поп Лукина 7-9, Одсек за јавне набавке,  

- факсом на број 011/3202-228; 

- електронским путем на адресу: javnenabavke@trezor.gov.rs . 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено 

Aко је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 

Понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна 

је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

  

14. Измене и допуне конкурсне документације 

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да, без одлагања, измене или допуне објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

да допуњује конкурсну документацију. Обавештење о продужењу рока биће објављено на 

Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца. 
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15. Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда и контрола код Понуђача, 

односно његовог подизвођача 
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од Понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 

врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача.  

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће 

Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући 

Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац ће уз сагласност Понуђача, извршити исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

Уколико се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси Понуђач. 

 

17. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
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7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе Понуђача. 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или 

коначну одлуку другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или 

уговор који је закључио и други Наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 

18. Критеријум за доделу уговора за све партије 
У складу са чланом 85. Закона, критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена 

цена“. 

 

19. Елементи критеријума, oдносно начин на основу којег ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 

ценом  
Уколико после извршеног рангирања понуда, две или више понуда имају исту најнижу 

понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок плаћaњa. 

 

20. Рок за закључење уговора  

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити Понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Понуђач којем је уговор додељен у обавези је да достави Наручиоцу потписане 

примерке уговора у року од најдуже 3 (три) дана од дана пријема уговора. 

У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 

5) Закона. 

 

21. Разлози због којих понуда може бити одбијена  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и 

неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

22. Захтев за заштиту права  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, предајом у писарници 

наручиоца, (радно време писарнице наручиоца је од 7:30 до 15:30 часова), електронском 

поштом на e-mail: javnenabavke@trezor.gov.rs, факсом на број 011/3202-228 или 

препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Министарство финансијa - 

Управа за трезор, Централа Београд, Београд, Поп Лукина 7-9. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 

није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

(десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

mailto:javnenabavke@trezor.gov.rs


 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Јединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

страна 105 од 129 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 

трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -250.000,00 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: ОП 25 2020; 

  (7) сврха: ЗЗП; Министарство финансија - Управа за трезор; ОП 25 2020; 

  (8) корисник: буџет Републике Србије; 

  (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 

под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке 

и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и 

другим прописом. 

 Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

23. Основ за измену уговора 
Наручилац може, у складу са  чланом 115. Закона, након закључења уговора повећати 

обим предмета набавке, највише до 5% од укупне вредности уговора, уколико постоје 

оправдани разлози, што ће се регулисати посебним Анексом. 

 

24. Обавештење 
Приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употреба печата није 

обавезна.   
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда за јавну набавку добара – Jединствени информациони систем за буџетско 

рачуноводство, ОП број 25/2020, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу 

јавних набавки дана 27. јула 2020. године, на интернет страници наручиоца, као и на 

Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 
 

Понуђач (заокружити): 

   A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Б: Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

Уговора: 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 а) самостално                            

 

 б) са подизвођачем            

 

 в) као заједничку понуду 
 Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1)  Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Подизвођач (заокружити): 

   A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

 
Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Б: Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Подизвођач (заокружити): 

   A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

 
Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Б: Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се 

наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 
Учесник у заједничкој понуди 

(заокружити): 

   A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

 
Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Б: Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 
Учесник у заједничкој понуди 

(заокружити): 

   A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

 
Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

 Име особе за контакт:  

Напомене: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 

се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Jединствени информациони систем за буџетско 

рачуноводство 

Укупна понуђена цена добара – Jединствени 

информациони систем за буџетско рачуноводство, са 

свим зависним трошковима, без ПДВ-а: 

 

динара 

Укупна понуђена цена добара – Jединствени 

информациони систем за буџетско рачуноводство, са 

свим зависним трошковима, са ПДВ-ом: 

 

динара 

Рок плаћања: 

_____________ дана од дана службеног 

пријема фактуре. (не може бити краћи 

од 15 дана, нити дужи од 45 дана). 

Плаћање ће се вршити сукцесивно, по 

реализацији одређених фаза, а у складу 

са уговореним роковима за испоруку и 

имплементацију 

Рок за израду Плана имплементације: 
15 дана од дана обостраног 

потписивања уговора. 

Рок за израду Пројектног плана: 
30 дана од дана обостраног 

потписивања уговора. 

Рок за коначан завршетак посла – испоруку 

информационог система 
најкасније до 22. децембра 2022. године. 

Гарантни рок за софтверско решење система: 

___________ месеци (минимум 12 

месеци) од дана завршетка 

имплементације пројекта и 

потписивања Записника о пријему 

информационог система 

Рок важења понуде: 
________дана (минимум 60 дана) од 

дана јавног отварања понуда. 

 

У ____________________                                                                                    ПОНУЂАЧ 

  

Дана:_________________                                                                    __________________ 

  
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор, 

Београд, ул. Поп Лукина, бр. 7-9, матични број: 17862146, ПИБ: 103964453 и ЈБКЈС: 

10523, коју заступа_______________________(у даљем тексту: Наручилац) и 

 

"_________________" _______________ ул. ________________, бр. _____, матични број 

____________, ПИБ _________ које заступа директор _________________ (у даљем 

тексту: Добављач), 

 

и са Понуђачима из групе Понуђача/са подизвођачима: 

а) ___________________________________________________________________________ 

б) ___________________________________________________________________________ 

(ако Понуђач учествује у групи Понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа 

са подизвођачима прецртати „са Понуђачима из групе Понуђача“ и попунити податке.) 

 

з а к љ у ч у ј у: 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА –  

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА БУЏЕТСКО 

РАЧУНОВОДСТВО 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 - да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), покренуо 

поступак јавне набавке добара – Јединствени информациони систем за буџетско 

рачуноводство, ОП број 25/2020; 

- да је Наручилац објавио Позив за подношење понуда и конкурсну документацију на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, дана 27. јула 2020. године, као 

и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа; 

- да је Добављач дана ________ 2020. године, доставио понуду број: 

___________________ (попуњава Наручилац) која у потпуности испуњава захтеве из 

конкурсне документације Наручиоца и саставни је део овог уговора; 

- да понуда Добављача садржи Техничку спецификацију која се налази у прилогу и 

чини саставни део овог уговора; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача 

добара и Одлуке о додели уговора број: _________________ од ______ 2020. године, 

(попуњава Наручилац) изабрао Добављача за предметну набавку. 

Уколико уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком наступању 

чланова групе понуђача биће саставни део Уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора, у оквиру пројекта Јединствени систем за буџетско 

рачуноводство, је набавка јединственог информационог система за буџетско 

рачуноводство, у свему према Техничкој спецификацији. 

Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство, односно систем за 

припрему, извршење, буџетско рачуноводство и извештавање буџета Републике Србије (у 

даљем тексту: СПИРИ) је информациони систем који би на јединствен начин подржавао све 

активности Министарства финансија око буџета Републике Србије, од тренутка планирања, 

па до израде завршних годишњих консолидованих извештаја. 

Информациони систем треба да садржи модуле које се односе на припрему буџета, 

извршење буџета и буџетско рачуноводство и извештавање. 

Информациони систем треба да омогући јединствен кориснички интерфејс, 

јединствен начин приступања без обзира на модул који се користи, јединствен систем 

шифарника, као и јединствен систем извештавања. 

 

Члан 2. 

Информациони систем треба да размењује податке са другим информационим 

системима у реалном времену, да би се омогућило ефикасно реализовање планираних 

функционалности. Такође је потребно да има могућност периодичне (или по захтеву) 

размене података са информационим системима који нису неопходни приликом 

прихватања или извршавања трансакција у реалном времену.  

Информациони систем мора бити сервисно оријентисан и у реалном времену 

интегрисан са: 

 Платним системом Управе за трезор (ЈАФИН), 

 системом Централни регистар фактура Управе за трезор (ЦРФ), 

 системом јединствених шифарника Управе за трезор. 

Информациони систем периодично треба да размењује податке са: 

 Платним системом Народне банке Србије, 

 системом за пословно извештавање Управе за трезор (ORACLE Data Warehouse), 

 порталом Централног регистра социјалног осигурања (ЦРОСО), 

 рачуноводственим информационим системима буџетских корисника, 

 системом Завршни рачуни Управе за трезор, 

 као и да се обезбеди могућност да се по потреби размењују подаци и са другим 

информационим системима. 

Информациони систем мора да има пуну компатибилност (компатибилност са 

претходним верзијама) са enterprise платформама за менаџмент перфоманси (ORACLE 

EPM), већ имплементираним у Министартву финансија и Канцеларији за информационе 

технологије и електронску управу. 

Информациони систем мора бити пројектован тако да се по потреби могу додавати 

нови модули, а да се не ремети функционисање система.  

Приступ систему се обезбеђује преко два интерфејса: 

 Веб апликације - намењен за коришћење од стране физичких лица путем веб 

претраживача са персоналних рачунара, преносивих уређаја и слично. Овај 

интерфејс је графичке природе (GUI). 
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 РЕСТ сервис - намењен интеграцији са другим информационим системима. 

Информациони систем мора да има пуну компатибилност (компатибилност са 

претходним верзијама) са ентерприсе платформама за менаџмент перфоманси (ОРАЦЛЕ 

ЕПМ), већ имплементираним у Министартву финансија и Канцеларији за информационе 

технологије и електронску управу. 

Информациони систем мора бити пројектован тако да се по потреби могу додавати 

нови модули, а да се не ремети функционисање система.  

Приступ систему се обезбеђује преко два интерфејса: 

 Веб апликације - намењен за коришћење од стране физичких лица путем веб 

претраживача са персоналних рачунара, преносивих уређаја и слично. Овај 

интерфејс је графичке природе (ГУИ). 

 РЕСТ сервис - намењен интеграцији са другим информационим системима. 

Почетна страна веб апликације треба да пружи основне информације кориснику о 

систему и везу ка релевантним линковима и приступ документацији. 

Основне функционалности које информациони систем треба да садржи су: 

 Регистрација корисника; 

 Администрација (ауторизација и аутентификација); 

 Шифарници (учитавање и преглед); 

 Унос података за сваки модул по спецификацији функционалности; 

 Обавештења (нотификације); 

 Извештавање. 

Члан 3. 

Испорука и имплементација информационог система треба да се одвија фазно, при 

чему свака фаза обухвата испоруку софтверских компоненти и пружање услуга, и то: 

Редни 

број фазе 

пројекта 

Испорука 

Услуга/ 

Добара 

Предмет испоруке 

1. 

Добра 
Испорука стандардних софтверских 

компоненти/платформе за модул за Припрему буџета 

Услуге 

Израда Плана имплементације 

Креирање пројектних окружења за модул за Припрему 

буџета 

Креирање нацрта техничког решења система, описа 

оквира система са потребном серверском и 

комуникационом инфраструктуром, опис архитектуре 

решења и пратећих софтверских компоненти, уз 

инструкције за инсталацију и одржавање платформе 

модула за Припрему буџета 

Израда Детаљне функционалне спецификације по 

модулима за Припрему буџета, Извршење буџета и 

Рачуноводство и извештавање 
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Инсталација сервера и базе података за модуле за 

Припрему буџета, Извршење буџета и Рачуноводство и 

извештавање 

2. 

Услуге 

Имплементација системске архитектуре 

Инсталација deploy механизама, тестних и развојних 

окружења 

Имплементација софтверске архитектуре, база података и 

интегративних компоненти 

Добра 
Израда, имплементација и тестирање софтверских 

решења у складу са усвојеним Планом имплементације 

3. 

Услуге 
Конфигурисање система и окружења са осталим 

сервисима Управе за трезор 

Добра 
Израда, имплементација и тестирање софтверских 

решења у складу са усвојеним Планом имплементације 

4. 

Услуге 
Конфигурисање система и окружења са осталим 

сервисима Управе за трезор 

Добра 
Израда, имплементација и тестирање софтверских 

решења у складу са усвојеним Планом имплементације 

5. 

Услуге 

Конфигурисање система и окружења са осталим 

сервисима Управе за трезор 

Израда корисничких упутстава 

Добра 
Израда, имплементација и тестирање софтверских 

решења у складу са усвојеним Планом имплементације 

6. 
Услуге 

Инсталација окружења за обуку корисника по модулима 

Организовање обуке корисника по модулима 

Добра Дорада функционалности по захтеву корисника 

7.  
Услуге 

Инсталација продукционог окружења 

Израда документационог ситема пројекта 

Организовање обуке корисника 

Добра Дорада функционалности по захтеву корисника 

Добављач се обавезује да након сваке фазе омогући увид у резултате аутоматских 

интеграционих тестова који покривају функционалности система. 
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Испоруком и имплементацијом информационог система седме фазе, морају бити 

задовољени сви захтеви из техничке спецификације. 

Добављач се обавезује да након сваке фазе омогући увид у резултате аутоматских 

интеграционих тестова који покривају функционалности система. 

Испоруком и имплементацијом информационог система седме фазе, морају бити 

задовољени сви захтеви из техничке спецификације. 

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да уговорене цене софтверских компоненти и услуга, по 

појединачним фазама износе (попуњава Добављач): 

Фаза 
Цена софтвера, 

 без ПДВ-а 

Цена софтвера,  

са ПДВ-ом 

Цена услуга,  

без ПДВ-а 

Цена услуга,  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

I   
  

II   
  

III   
  

IV   
  

V   
  

VI   
  

VII   
  

Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена цена предмета набавке износи 

(попуњава Добављач) _______________________ динара, без ПДВ-а, односно 

_______________________ динара са ПДВ-ом, 

У укупно уговорену цену из става 2. овог члана урачунати су сви зависни трошкови 

набавке добара и пружања услуга, израда Плана имплементације, обуке, израда 

документације и одржавање у понуђеном гарантном року, у складу са Техничком 

спецификацијом. 

Цена је фиксна и не може се мењати у току важења овог уговора. 

Наручилац може, након закључења овог уговора повећати обим предмета набавке, 

највише до 5% од укупне вредности овог уговора, уколико постоје оправдани разлози, што 

ће се регулисати посебним Анексом. 

Члан 5. 

Наручилац ће вршити плаћање преносом средстава на рачун Добављача сукцесивно, 

по реализацији појединачних фаза система, у уговореним роковима за испоруку и 

имплементацију из члана 9. овог уговора и у складу са Планом имплементације. 

Рок плаћања је _________ (попуњава Добављач - овај рок не може бити краћи од 15, 

а ни дужи од 45 дана), од дана службеног пријема исправне фактуре, која обавезно садржи 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Јединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

страна 115 од 129 

број уговора под којим је заведен код Наручиоца. 

Добављач се обавезује да фактуру у року од три радна дана од дана регистровања 

фактуре у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централу Наручиоца, 

Београд, Поп Лукина 7-9, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама. 

Добављач се обавезује да, уколико Наручилац изјави приговор на фактуру, у року од 

два радна дана, од дана подношења приговора, предметну фактуру откаже из Централног 

регистра фактура на период док се не реше спорна питања. 

Добављач се обавезује да уз фактуру за реализовану појединачну фазу система 

достави Записник о извршеној примопредаји, потписан од стране представника Наручиоца 

и Добављача. Уз фактуру за последњу, седму фазу, Добављач је у обавези да достави 

Записник о пријему информационог система, потписан од стране представника наручиоца 

и понуђача. 

 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да: 

- у року од најдуже 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора сачини 

,у сарадњи са Наручиоцем, План имплементације пројекта. План имплементације треба да 

садржи опис оквира решења са предлогом дизајна архитектуре целокупног решења, 

потребних ресурса, начин праћења перформанси и функција система. План имплементације 

треба да садржи планиране активности, рокове и фазе, опис оквира система и нацрте шеме 

решења, одговорна лица и начин комуникације. План имплементације ће бити предмет 

међусобног усаглашавања Наручиоца и Добављача и биће по потреби ажуриран и 

усаглашаван током периода реализације Уговора; 

 - именује контакт особу задужену за вођење пројекта СПИРИ; 

- интервенције спроводи у границама одобрења Наручиоца, уз максимално избегавање 

нарушавања података, програма и радног окружења и са обавезом очувања интегритета 

података, програма и радног окружења Наручиоца; 

- спроводи активности у складу са уговореним роковима, Техничком спецификацијом 

и Планом имплементације; 

- организује обуке у простору који ће обезбедити Наручилац, и то: 

- обуке за крајње кориснике и 

- обуке за администраторе апликативног система и база података. 

- након извршених активности на информационом систему достави Наручиоцу 

документацију која треба да садржи: 

- пројектну документацију (детаљно описану апликативну 

архитектуру, дизајн система, карактеристике и перформансе 

система укључујући и базу података, као и план безбедности); 

- корисничка упутства (детаљно описане апликативне форме-

екране, прилагођене крајњим корисницима система). 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да:  

- сарађује са Добављачем у изради Плана имплементације; 
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- именује контакт особу задужену за вођење пројекта СПИРИ; 

- обезбеди несметан приступ Добављачу на примарној локацији – Централа Београд, 

Поп Лукина бр. 7-9, Београд; 

- обезбеди неопходну хардверску инфраструктуру, која садржи три сервера следећих 

карактеристика: 

- 2-4 сокета (socket) на матичној плочи сервера за процесоре, 

- појединачни процесор (CPU) треба да садржи 16 језгара, 

- радна (RAM) меморија по серверу треба да буде 2 TB, 

-   мрежни линкови на серверу треба да имају могућност 10 GB    

конекције, 

- локални дискови треба да буду 1 TB по диску (SSD дискови). 

- капацитет сториџ (storage) решења треба да буде 30 TB. 

- одреди лица која ће извршити надзор, тестирање и валидацију испоручених 

функционалности, пре потписивања Записника о пријему информационог система. 

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да изврши услуге инсталације и имплементације Система 

СПИРИ. Услуге инсталације и имплементације обухватају следеће активности: 

1. Инсталацију и конфигурацију система 

2. Имплементацију система која обухвата: 

- Имплементацију архитектуре системске инфраструктуре, 

- Дизајн и имплементацију софтверске архитектуре, односно апликативних 

софтвера, база података и интегративних компоненти, 

- Имплементацију и инсталацију deploy механизама, тестних развојних и 

продукционих окружења, 

- Израду и инсталацију документационог система, 

- Вођење и организацију комплетног тестирања свих функционалности. 

3. Израду и имплементацију плана безбедности Система у складу са архитектуром 

ИТ система Управе за трезор. 

Понуђач се обавезује да укључи платформу за развој решења и планирање током 

трајања пројекта имплементације, односно најкасније до 6. децембра 2020. године. 

 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

Члан 9. 

Рок за израду Плана имплементације и његово усаглашавање са Наручиоцем је 30 

(тридесет) дана од дана обостраног потписивања овог уговора.  

Рок за испоруку и имплементацију прве фазе система је најкасније до 22. децембра 

2020. године. 

Рок за испоруку и имплементацију друге, треће и четврте фазе система је најкасније 

до 22. децембра 2021. годиине. 

Рок за испоруку и имплементацију пете, шесте и седме фазе система и коначно 

извршење посла - испоруку информационог система је најкасније до 22. децембра 2022. 

године. 
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Рокови за реализацију појединачних фаза система биће дефинисани Планом 

имплементације. 

 

Члан 10. 

У складу са чланом 115 став 2. Закона, рок за испоруку добара може бити продужен из 

следећих објективних разлога: 

-  измене прописа којима је регулисан предмет набавке; 

-  кашњење у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у 

роковима дефинисаним Планом имплементације који утичу на испуњење уговореног рока, 

а који нису последица пропуста Добављача; 

- других објективних разлога за које комисија Наручиоца утврди да су 

оправдани; 

- случајева више силе. 

У случају потребе за продужењем уговореног рока, Добављач је дужан да Наручиоцу 

достави писани захтев за продужење уговореног рока у року од 3 (три) дана од дана сазнања 

за претходно наведене околности, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека уговором 

дефинисаног рока за испоруку добара. Захтев за продужетак рока треба да садржи детаље о 

узроцима и разлозима кашњења или прекида посла. 

Наручилац ће одмах по пријему захтева образовати комисију са задатком да размотри 

разлоге и оправданост захтева за продужење рока и предложи доношење одлуке о захтеву.  

О продужетку рока за извођење радова уговорне стране ће сачинити Анекс уговора. 

Анекс уговора из става 4. овог члана ће се закључити тек по доношењу Одлуке 

Наручиоца о измени уговора из члана 115. Закона. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА  

Члан 11. 

Представници Наручиоца и Добављача ће потписати Записнике о извршеној 

примопредаји, након реализације појединачних фаза система и након завршетка пројекта. 

У случају да се током примопредаје установе недостаци у испоруци и имплементацији 

сачиниће се Рекламациони записник у којем ће бити наведено у чему извршење уговорних 

обавеза Добављача није у складу са уговореним и одредити процењени рок за отклањање 

недостатака.  

По отклањању примедби садржаним у Рекламационом записнику приступиће се 

потписивању Записника о извршеној примопредаји, који потписују представници 

уговорних страна. 

Завршетак Система за припрему, извршење, буџетско рачуноводство и извештавање у 

Републици Србији, се констатује обострано потписаним Записником о пријему 

информационог система. 

Наручилац ће извршити надзор, тестирање и валидацију испоручених 

функционалности, пре потписивања Записника о пријему информационог система. 

 

ГАРАНТНИ РОК  

Члан 12. 

Гарантни рок на испоручени информациони систем је______________ месеци 

(попуњава Добављач - минимум 12 месеци) од дана завршетка имплементације пројекта и 
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потписивања Записник ао пријему информационог система, у складу са условима гарантног 

одржавања Добављача. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 13. 

Добављач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, 

достави безусловну, на први позив плативу, банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне 

уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла насловљену 

на Наручиоца, као корисника исте.  

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за извршење уговорних обавеза.  

У случају да се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, Добављач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције, најкасније пет дана 

пре истека важећег.  

У случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 

закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или 

уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати 

банкарску гаранцију.  

У случају ако би Наручилац претрпео знатну штету раскидом Уговора, Наручилац 

неће активирати банкарску гаранцију и неће раскинути Уговор уколико Добављач ангажује 

као подизвођача лице које није навео у понуди.  

У случају да је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 

неспособност плаћања, Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

поднетој понуди, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико 

добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати 

банкарску гаранцију за добро извршење посла.  

По извршењу уговорних обавеза Добављача, средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла ће бити враћено, на писани захтев Добављача. 

 

Члан 14. 

Добављач је дужан да на дан потписивања Записника о извршеној примопредаји 

информационог система достави безусловну, на први позив плативу, банкарску гаранцију 

на износ од 5% од укупне уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за 

отклањање недостатака у гарантном року, насловљену на Наручиоца, као корисника исте.  

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање десет дана дужи од дана истека 

уговореног гарантног рока.  

Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року у случају да Добављач не испуњава уговорне обавезе у погледу гарантног одржавања 

и отклањања недостатака у гарантном року. 

По извршењу уговорних обавеза Добављача банкарска гаранција за отклањање 

недостатака у гарантном року ће бити враћена, на писани захтев Добављача. 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

Члан 15. 
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Добављач се обавезује да чува као пословну тајну сваки документ, информацију, 

податак или друге чињенице везане за Наручиоца и његово пословање који му буду 

доступни током реализације Уговора, а који су означени као пословна тајна, како за време 

трајања Уговора. тако и по истеку истог, а сходно члану 4. Закона о заштити пословне тајне 

(,,Службени гласник РС’’, бр. 72/11). 

Уколико пословна тајна која садржи податак од интереса за Републику Србију, а који 

се сматра тајним податком и штити се по одредбама закона којим се уређује тајност 

података, Добављач се обавезује да исту чува као тајни податак у складу са одредбама 

закона којим се уређује тајност података. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 16. 
Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови извршења 

обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, 

који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени 

од стране погођене вишом силом. 

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 

уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

Уколико околности више силе трају дуже од 30 (тридесет) дана, обе стране могу да откажу 

још неизвршене услуге. 

 

УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 17. 

Уколико Добављач својом кривицом касни са извршењем уговорних обавеза, обавезан 

је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,01% од укупно уговорене цене из 

члана 4. став 2. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене 

цене. Уговорна казна ће бити ексклузивни правни лек за кашњења у извршењу уговорних 

обавеза. 

 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 

Члан 18.  

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

обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 

набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан 

Законом. 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

Члан 19.  

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује лице: 

_______________________________________,телефон:__________________________, 

електронска пошта:______________________ (попуњава Наручилац). 
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За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Добављач одређује лице: 

_____________________________________________,телефон:________________________, 

електронска пошта:________________________________ (попуњава Добављач).  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених заступника обе уговорне 

стране и важи до испуњења уговорних обавеза. 

 

Члан 21. 

Свака од уговорних страна може тражити раскид Уговора у случају када друга страна 

не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе.  

Отказни рок износи петнаест дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду Уговора. Овај уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 

30 (тридесет) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду уколико друга страна у 

том року не отклони повреду уговора због које је обевештење о раскиду послано. 

Уговорне стране су сагласне да, уколико дође до једностраног раскида Уговора од 

стране Добављача, Наручилац задржава право реализације средства финансијског 

обезбеђења из члана 13. овог уговора и то право може искористити најкасније до истека 

отказног рока из става 2. овог члана.  

Члан 22. 

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

споразумно. 

У случају спора уговорене стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 23. 

На све што није предвиђено овим уговором и понудом, укључујући саставне делове 

понуде, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других важећих 

прописа Републике Србије који регулишу предмет овог уговора.  

 

Члан 24. 

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по три примерка.  

 

      ДОБАВЉАЧ                                                                                            НАРУЧИЛАЦ 

        

        

_______________________                                                  ______________________________ 

 

Напомене: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу 

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

заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе 

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

уговора. Уколико уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком наступању чланова групе 

понуђача биће саставни део Уговора. Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

Фаза 
Година 

испоруке 

Цена софтвера, 

 без ПДВ-а 

Цена софтвера,  

са ПДВ-ом 

Цена услуга,  

без ПДВ-а 

Цена услуга,  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

I 2020.   
  

II 2021.   
  

III 2021.   
  

IV 2021.   
  

Укупнo 2021. година 

(II+III+IV) 
  

  

V 2022.   
  

VI 2022.   
  

VII 2022.   
  

Укупнo 2022. година 

(V+VI+VII) 
  

  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, БЕЗ ПДВ-А:  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, СА ПДВ-ОМ:  

Упутство како да се попуни образац структуре цене: 

- у колону 3. треба уписати цену софтверских компоненти за одређену фазу, без ПДВ-а; 

- у колону 4. треба уписати цену софтверских компоненти за одређену фазу, са ПДВ-ом; 

- у колону 5. треба уписати цену услуга за одређену фазу, без ПДВ-а; 

- у колону 6 треба уписати цену услуга за одређену фазу, са ПДВ-ом; 

Максималне понуђене вредности по годинама реализације и по фазама предмета набавке, које 

понуђач исказује у Обрасцу структуре цене, не могу прећи износе наведене у табелама у тачки 9.1. 

Упутства понуђачима како да сачине понуду, у складу са расположивим средствима наручиоца за 

предметну јавну набавку. Уколико су у понуди исказане цене које прелазе оквире наведених 

вредности, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 

У _____________________                                                                                         ПОНУЂАЧ 

  

Дана:_________________                                                                            __________________ 
 

Напомене:Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

Приликом припремања понуде за јавну набавку добара - Jединствени информациони 

систем за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020, као понуђач: 

___________________________________имао сам следеће трошкове: 
 

 

1. ____________________________________________, _______________ -динара 

2. ____________________________________________, _______________ -динара 

3. ____________________________________________, _______________ -динара 

4. ____________________________________________, _______________ -динара 

5. ____________________________________________, _______________ -динара 

6. ____________________________________________, _______________ -динара 

7. ____________________________________________, _______________ -динара 

8. ____________________________________________, _______________ -динара 

9. ____________________________________________, _______________ -динара 

10. ____________________________________________, _______________ -динара 

 
 

 Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

 

У _____________________                                                               Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                                 ______________________________ 

 
 

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

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити и потписати образац. 

             Достављање овог обрасца није обавезно. 
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X ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 

 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) 

__________________________________________________________________ даје: 

                   (назив Понуђача) 

 

 

 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у 

поступку јавне набавке добара - Jединствени информациони систем за буџетско 

рачуноводство, OП број 25/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

У _____________________                                                                     Потпис овлашћеног 

лица  

 

Дана:_________________                                               ______________________________ 

 

 
Напомене: 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту копнкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 

Повреда конкуренције може представљати негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 

2. Закона. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у 

заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се 

на њега односи. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ: 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

Назив Понуђача:  

Адреса Понуђача:  

Матични број Понуђача:  

Порески идентификациони број 

Понуђача (ПИБ): 
 

(Уписати основне податке о Понуђачу) 

 

  На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12,14/15 и 68/15) као Понуђач дајем  

 

И З Ј А В У 

 

да сам при састављању Понуде деловодни број: ___________________________ за јавну 

набавку добара - Jединствени информациони систем за буџетско рачуноводство, ОП број 

25/2020, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

У _____________________                                                               Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                                 ______________________________ 

 

И З Ј А В У 

 

       да у време подношења Понуде деловодни број: __________________________ за јавну 

набавку добара - Jединствени информациони систем за буџетско рачуноводство, ОП број 

25/2020, немам на снази изречену меру забране обављања делатности. 

 

У _____________________                                                               Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                                 ______________________________ 

 
 

Напомене: 
Уколико понуду подноси група Понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког Понуђача из групе Понуђача. 
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XII ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА 

 

 

Понуђач __________________________________________ (навести назив понуђача), 

поводом учешћа у поступку јавне набавке добара - Jединствени информациони систем за 

буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020, даје следећу  

 

 

И З Ј А В У 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке 

који су стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом 

реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу 

све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које 

могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.  

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

без обзира на степен те поверљивости.  

 

 

 

 

У _____________________                                                               Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                                 ______________________________ 

 

 

 
Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у 

заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на 

њега односи. 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у поступку јавне 

набавке добара - Jединствени информациони систем за буџетско рачуноводство ОП 

25/2020, располажем неопходним кадровским капацитетом, што подразумева радно 

ангажована лица која поседују захтеване сертификате, односно која су ангажована у 

захтеваним областима наведеним у конкурсној документацији, и то:  

Р. 

бр

. 

Име и презиме лица 

(попуњава понуђач) 

Услов 

 

1. 

 
Најмање 3 године искуства на пољу 

пословне анализе 
 

2.  

Најмање 3 године искуства на пољу 

пројектовања финансијских  

информационих система 

3. 

 

Најмање 3 године искуства на пољу 

програмирања 
 

 

4.  
Најмање 5 годинa искуства на пољу  

управљања пројектима 

5 

 

Најмање 3 године искуства на пољу рада са 

системима за планирање буџета  

 

6. 

 

Најмање 3 године искуства на пољу рада са 

системима за извршење буџета 
 

 

7. 

 
Најмање 3 године искуства на пољу рада са 

системима за пословно извештавање 

имплементираним у финансијским 

институцијама 

 

 

8.  
Сертификат из области администрације 

ORACLE база података (11г или 12ц); 
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9.  
Сертификат из области Oracle Еxадата 

Database Machine.  

 

У _____________________                                                               Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                                 ______________________________ 

 

 
Напомене: 

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача који заједнички испуњавају задати услов. 

У прилогу овог Обрасца доставити: 

фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање, за лица наведена 

у Обрасцу; 

- за радно ангажована лица по уговору о обављању привремених и повремених послова или 

уговора о допунском раду неопходно је доставити фотокопије одговарајућих уговора из којих се 

недвосмислено може утврдити да је лице запослено или радно ангажовано код понуђача; 

- фотокопије захтеваних сертификата. 

Напомена: Једно радно ангажовано лице може поседовати више сертификата, односно 

може бити наведено у овом обрасцу за више различитих позиција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Јединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

страна 128 од 129 

XIV -1 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦИ  

 

 

Назив издаваоца Потврде:_______________________________________________ 

 

Седиште издаваоца Потврде:_____________________________________________ 

 

Матични број :_____________________; ПИБ:_________________________ 
 

Лице за контакт: 

________________________________________________________________ 

                                      (име, презиме, телефон, електронска пошта): 
 

 

ПОТВРДА 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да је: 

 

 

(уписати назив и седиште понуђача) 

 

у периоду од претходне три године, (2017, 2018. и 2019. године), за потребе издаваоца 

потврде - референтног Наручиоца реализовао имплементацију система за планирање и/или 

праћење реализације буџета у јавној управи. 

 
Уговорне обавезе су извршене, у року и у свему сагласно захтевима Наручиоца. 

 

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга – Јединствени 

информациони систем за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020, Наручиоца – 

Министарство финансија – Управа за трезор и у друге се сврхе не може користити.  

 

Потврђујем потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

У _______________________                                                           Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                             ____________________________________ 

 
Напомене:  
 Понуђач ће образац копирати и доставити уз своју понуду за сваку референцу посебно. 

 Понуђач може доставити Потврду о референци на овом обрасцу, или на другом документу 

који мора да садржи све елементе овог обрасца.  

 Потврда мора бити потписана од стране одговорног лица издаваоца. 
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XIV -2 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦИ  

 

 

Назив издаваоца Потврде:_______________________________________________ 

 

Седиште издаваоца Потврде:_____________________________________________ 

 

Матични број :_____________________; ПИБ:_________________________ 
 

Лице за контакт: 

________________________________________________________________ 

                                      (име, презиме, телефон, електронска пошта): 
 

 

ПОТВРДА 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да је: 

 

 

(уписати назив и седиште понуђача) 

 

у периоду од претходне три године, (2017, 2018. и 2019. године), за потребе издаваоца 

потврде - референтног Наручиоца извршио интеграцију трансакцционог система са 

системом за пословно извештавање у јавној управи. 

 
Уговорне обавезе су извршене, у року и у свему сагласно захтевима Наручиоца. 

 

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга – Јединствени 

информациони систем за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020, Наручиоца – 

Министарство финансија – Управа за трезор и у друге се сврхе не може користити.  

 

Потврђујем потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

У _______________________                                                           Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                             ____________________________________ 

 
Напомене:  
 Понуђач ће образац копирати и доставити уз своју понуду за сваку референцу посебно. 

 Понуђач може доставити Потврду о референци на овом обрасцу, или на другом документу 

који мора да садржи све елементе овог обрасца.  

 Потврда мора бити потписана од стране одговорног лица издаваоца. 
 


