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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ” 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: + 381  21/431-144; 6433-139 

текући рачуни:  200-2291760107001-18;                                    

265-2010310003850-51; 205-601-31; 

160-923461-13; 355-1099947-33 

ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕППДВ:132716493 

Број: 1308/1  

Датум: 18.11.2021. 

 

  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

      ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: 
 

- Софтвери за шумарство и остале области,  2021. год. –  
 

 

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду, за набавку добара: 

Софтвери за шумарство и остале области, 2021. год. и то: 

 

- Софтвер за вођење послова из области безбедности и здравља на раду  -  софтвер за 

БЗНР и ЗОП 

 

Предмет набавке није обликован по партијама 

 

Техничке карактеристике 

 

 

ЈП „Војводинашуме“ се састоји од 7 организационих целина (огранака). Предузеће врши 

набавку програмског пакета за вођење послова из области безбедности и здравља на раду 

(БЗНР) и области заштите од пожара (ЗОП) у складу са домаћим стандардима дефинисаним 

Законом о безбедности и здрављу на раду и Законом о заштити од пожара.  

Програмски пакет треба да је wеб орјентисан, тј. БЗНР база података Наручиоца треба да се 

налази на серверу произвођача софтвера (пружаоца услуга) којем се пирступа путем интернета 

са више локација предузећа. 

 

Софтвер за БЗНР треба да обезбеди следеће функционалности (модуле): 

 

1. Модул за управљање организационом структуром, систематизацијом, персоналном 

администрацијом и свим потребним шифарницима, 

2. Могућност да се организациони делови посматрају као засебне целине (по систему 

групације/холдинга) са могућношћу дефинисања различитих нивоа приступа подацима, 

3. Евиденција резултата процене ризика, компатибилна са свим методологијама које се 

користе за процену ризика на радном месту и у радној околини, вођење евиденције о 

опасностима и штетностима на радном месту, 

4. Управљање личном заштитном опремом (ЛЗО), каталог, конфекцијске величине 

запослених, стање у магацину, задуживање/раздуживање ЛЗО, штампање реверса, 

5. Вођење евиденције о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у 

вези са радом са израдом извештаја, 

6. Вођење евиденције о испитивањима услова радне околине, опреме за рад, електричних 

и громобранских инсталација, 

7. Управљање обукама запослених: оспособљавање за БЗНР и ЗОП, и екстерне обуке, 

8. Могућност спровођења оспособљавања трећих лица за безбедан и здравље на раду без 

увођења трећих лица у фиктивне организационе делове, као и штампу Обрасца 6 за та 

лица, 

9. Управљање испитивањима и прегледима опреме и средстава за ЗОП,  
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10. Управљање претходним и периодичним лекарским прегледима и офтамолошким 

прегледима, могућност креирања упута, евиденција резултата прегледа,  

11. Израда извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу, евиденција о 

извршеним пријавама, 

12. Програм омогућава праћење употребе опасних материја при чему мора постојати 

контрола исправности унетог ЦАС и EЦ броја (према званично дефинисаним 

модулима, 

13. Вођење евиденције о пријавама опасних појава које би могле да угрозе безбедност и 

здравље запослених, 

14. Генерисање разних извештаја и законски прописане евиденције, 14 обавезних образаца, 

у области БЗНР и 

15. Подсетник – могућност дефинисања статуса одабраних активности у зависности од 

хитности акција које је потребно предузети, односно истицања рокова за предузимање 

акција. 

 

Карактеристике апликације: 

 

1. Веб базирана апликација, независна од уређаја преко којег се приступа, оперативног 

система и web прегледача, 

2. Приступање применом јединственог корисничког имена и лозинке, 

3. Различити нивои приступа (администрација, унос, измена и преглед података, преглед 

извештаја), 

4. Обавештавање корисника о истицању рокова, 

5. Генерисање извештаја у Excel или PDF формату, 

6. Генерисање обавезне евиденције из БЗНР у PDF формату, 

7. Могућност генерисања извештаја и законских образаца на одређени датум, 

8. Могућност повезивања са постојећим ИС системом (организација, систематизација, 

кадровска евиденција, магацин за ЛЗО) и аутоматско евидентирање промена 

            Напомена: ERP Наручиоца је заснован на МS SQL бази података 

9. Могућност убацивања (uploud) PDF докумената 

 

Лиценца за употребу софтвера треба да обухвати: 

 

1. Право приступа и коришћења он-лине верзије програма, вођење евиднције до 2000 

запослених, са 5 корисничких налога 

2. Подршка корисницима путем е-mail, - ticketing system 

3. Шифрована комуникација између корисника и апликације применом SSL сигурносног 

протокола 

4. Дневни BackUp података са роком чувања последњих 30 дана на серверу пружаоца 

услуга 

5. Измене над постојећим функционалностима у циљу усклађивања са законским 

променама 

6. Приступ најновијим верзијама програма без додатних трошкова 

7. Обука корисника у трајању од 30 часова. 

 

Имплементација и пуштање у рад система 

 

Наручилац користи ERP базиран на MS SQL релационој бази података. Приликом интеграције 

података и прављења почетног стања, Наручилац обезбеђује иницијалне податке из базе 

кадровске евиденције предузећа, које ће доставити Понуђачу у форми MS Еxcel табела, према 

достављеном упутству. 

Понуђач ће на основу информација о структури података ERP система Наручиоца генерисати 

процедуре која ће аутоматизовати процес ажурирања података/промена насталих у бази 

кадровске евиденције ERP система и вршити њихово пребацивање у базу БЗНР система. 

Наручилац ће доставити списак запослених који ће активно учествовати у процесу 

имплементације система. 
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НАПОМЕНА: Неопходан услов за давање понуде је да Понуђач дође на локацију Наручиоца 

(Прерадовићева 2, Петроварадин) ради упознавања са ИС-ом Наручиоца и презентације 

софтверског решења за БЗНР ради утврђивања да ли софтвер задовољава функционалности 

садржане у захтеву Наручиоца. Наручилац ће том приликом издати потврду Понуђачу која ће 

бити саставни део понуде. 

 

Понуђач захтев за долазак на локацију Наручиоца шаље на e-mail: info@vojvodinasume.rs, 

након чега ће у року од 24 сата добити информацију о термину доласка. 

 

Софтвер за вођење послова из области безбедности и здравља на раду  - БЗНР и ЗОП 

Опис 

Цена 

(динара,  

без ПДВ-а) 

1. 

Оn-Linе лиценца за коришћење програмског пакета за вођење 

евиденције до 2.000 запослених, 5 корисничких налога, на период од 

1 године 

  

Имплементација и пуштање у рад 

- Повезивање са постојећим системима (организација,  

систематизација, персонална администрација и распоред 

запослених, магацин за ЛЗС)  

- Увоз почетних података  

- Генерисање скрипта за дневно ажурирање података из ERP 

система 

- Обука корисника (30 часова) 

 

Рок за испоруку - имплементацију и пуштање у рад:  максимално 60 дана од закључења 

уговора  

 

Гарантни рок и квалитет: Гарантни рок за коришћење БЗНР програмског пакета је 1 година 

од дана успостављања функционалности (потписивања примопредајног записника). У том 

периоду Понуђач ће отклањати све евентуалне проблеме у функционисању софтвера без 

додатне накнаде, тј., коришћење програма не сме производити додатне трошкове за Наручиоца 

осим трошкова лиценце коришћења самог програма. 

 

Уколико дође до прекида комуникације између постојећег ИТ система Наручиоца и Понуђача 

(прекид рада апликације) која није узрокована прекидом Интернет сервиса Наручиоца, 

неопходно је да стручно лице Понушача дође на локацију Наручиоца (Dаtа центар, 

Прерадовићева 2, Петроварадин) у року од 30 минута након позива Наручиоца, ради 

утврђивања и отклањања проблема. 

 

Квалитет испорученог добра мора да одговара стандардима, прописима и правилима струке 

за ту врсту добра и захтевима Наручиоца.  

 

Рок и начин плаћања:  
Авансно плаћање: ______ % (макс. 50%) у року од _____ дана (мин. 10 дана) од дана 

закључења уговора, уз доставу предрачуна.  

 

Преосатлих _____% од уговорене вредности, плаћање се врши у року од _____ дана (мин. 10, 

макс. 45 дана) од доставе фактуре, након коначне испоруке добра. 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ износи _____________ динара (без ПДВ-а), односно _____________ 

динара (са ПДВ-ом).  

 

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ      Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин,  

 у поступку набавке добара: Софтвери за шумарство и остале области, 2021. год. и то: 

 

- Софтвер за вођење послова из области безбедности и здравља на раду  -  софтвер за 

БЗНР и ЗОП 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-мејл): 

 
 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

Статус лица - за  физичка лица (запослен, 

незапослен или пензионер – унети 

податак) 
 

 

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 (за које је потребно умножити овај образац за сваког 

учесника у понуди). 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  је ____ (најмање 30) дана од дана отварања понуде. 

Напомена: Понуђач  податке из своје понуде доставља у горе наведеним табелама, који се 

сматрају и обрасцем понуде. 

 

Датум                                          Понуђач 

     М. П.  

_____________________________    _____________________________ 
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Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди: цена. 
 

Резервни критеријум:  

- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, биће 

одабрана понуда са дужим роком плаћања, а уколико су понуде и након тога 

идентичне, путем жреба. 
 

Вашу потписану и оверену понуду нам доставите лично, или поштом на адресу:  

ЈП “Војводинашуме”, 21132 Петроварадин, Прерадовићева 2 - са напоменом:  

НЕ ОТВАРАТИ! 

Понуда за набавку услуга: 

- Софтвери за шумарство и остале области,  2021. год. –  

 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем mail-a до среде 24.11.2021. год. до 10 сати, на       

e-mail: sinisa@vojvodinasume.rs  

 

 

Све информације у вези са овом набавком могу се добити на телефон 021/431-144  

(понедељак – петак, од 7,00 до 15,00 сати). 

 

Особе за контакт: 

Предраг Тасић и Ђуро  Копитовић 

 

mailto:sinisa@vojvodinasume.rs

