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Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 

Број: 14/ 23 

Датум:  28.03..2017. 
 
 

Предмет: Захтев за понуду за набавку стручног часописа 
и програма за праћење прописа путем интернета  

 
Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 31. марта  2017. године 
до 10 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за 
набавку: 
 

1. Стручног часописа по следећим захтевима 
 
Часопис мора да обрађује теме из следећих обкласти: 
 

 пореза на доходак грађана, 
 пореза на добит правних лица, 
 пореза на имовину, 
 рачуноводства, 
 радних односа, 
 колективног уговарања, 
 пензијског и инвалидског осигурања, 
 здравственог осигурања и здравствене заштите, 
 финансијске подршке породици са децом, 
 царинског пословања, 
 платног промета, 
 трговине, 
 становања, 
 прописа о привредним друштвима, 
 јавних набавки, 
 девизног пословања итд. 

У оквиру часописа потребно је да су доступне информације о потрошачким ценама, 
зарадама (нето и бруто), индустријској производњи, ценама произвођача 
индустријских производа, и др. а на основу званичних података завода за 
статистику, висини референтне каматне стопе НБС, затезне камате, камате за 
неблаговремено плаћене јавне приходе и  слично, актуелна службена мишљења 
надлежних министарстава и судска пракса. 
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Потребно је обезбедити: 

 Неограничени број и трајање телефонских консултација са стручним 
саветницима сваког радног дана у времену од 8 до 15 часова  

 Коришћење програмског пакета  (програми за обрачун затезне камате, 
камате за неблаговремено плаћене јавне приходе, за израчунавање стопе и 
камате према задатим вредностима, за обрачун камате по Царинском закону, 
за израчунавање стопе и камате конформном методом, за израчунавање 
стопе и камате простим интересним рачуном)  

 Коришћење пакета "Обрасци за попуњавање"  

 Бесплатно учешће на бар једном стручном из наведених области. 

Периодика излажења часописа: два пута месечно, а по потреби и чешће 
(минимум 24 броја годишње) 
 
 

2. Програма за праћење прописа  - дигитална база прописа, службених 
мишљења, судске праксе, модела аката и образаца 
 

Програма за праћење прописа по следећим захтевима: 

 текстовима прописа у изворној или пречишћеној форми (са хронолошким 
прегледом свих измена), без обзира да ли су важећи или не, 

 неограничени приступ програму, 
 свим подзаконским актима која су донета на основу неког прописа, 
 свим обрасцима који су саставни део неког прописа, 
 службеним мишљењима, објашњењима, упутствима и инструкцијама која су 

надлежни органи дали за спровођење прописа, 
 судској пракси надлежних судова, 
 моделима аката - предлозима форми: уговора, правилника, одлука, решења, 

споразума, колективног уговора, пословника, изјава, упозорења, захтева..., 
 обрасцима (са могућношћу попуњавања). 
 претраживач са бројним могућностима претраге, преко кога лако и брзо 

проналазите одређени правни акт; 
 карактеристична повезаност и интерактивни документи - једноставно 

позивање  докумената која на било који начин утичу или су везана за 
предметни документ; 

 пречишћени текстови са хронолошким прегледима прописа у целини; 
 хронолошки прегледи сваког члана који је имао измене; 
 поузданост и тачност свих правних аката; 
 лакоћа употребе и др. 

 Услов понуде 
Наручилац ће разматрати само оне понуде које садрже обе компоненте упита, и 
часопис и програм за праћење прописа. 
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 Критеријум за оцену понуда је: најнижа цена 
‐ Понуђена цена      100 бодова 

 
Рок за испоруку : од 01.априла 2017.године 
 
 
 Услови плаћања:  

Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата у понуди мора 
бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ.  
Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна/предрачуна . 
Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана 
у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене 
фактуре. 
 
 
 
Информације о детаљима можете добити од Дубравке Стојановић,  
Tелефон  011 30 29 840. 
Факс: 011 30 29 808 
Mail : dstojanovic@plovput.rs 
 
 


