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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 
Пројекат: Услуга миграције података из постојећих база планских 
података у апликацију за планирање и праћење реализације  
 

Предмет ове јавне набавке је консултантска услуга која за крајњи циљ има миграцију 

података из постојеће SMATSA доо базе планских података (у даљем тексту: Планирање 

пословања) у базу податка коју користи апликација за планирање и праћење реализације 

(у даљем тексту: Нови систем), која је развијена у SOLoist framework-u. 

Нови систем је осмишљен са циљем да се уведе адекватна софтверска подршка процесу 

планирања у оквиру SMATSA доо.  

Како би нови систем у свом пуном капацитету био у оперативној употреби од стране 

корисника и како би се у што краћем временском периоду тестирале његове могућности и 

утврдили евентуални недостаци, неопходно је извршити пренос података из апликације 

Планирање пословања у базу података новог система, која је развијена у SOLoist 

framework-u.  

Нови систем је имплементиран у програмском језику Java уз коришћење развојног 

окружења SOLoist (окружење за развој комплексних информационих система применом 

Model-Driven Development методологије засновано на извршним UML моделима).  

База података је PostgreSQL, а шема базе је аутоматски генерисана SOLoist генератором 

на основу концептуалног модела апликације. Процес миграције постојећих података у 

одговарајуће базе везане за нови систем биће изведен у сарадњи са представницима 

SMATSA доо IT тима и SMATSA доо корисничког тима у сарадњи са консултантима који су 

овлашћени да раде у SOLoist framework. 

 

Предмет миграције су сви расположиви подаци из базе Планирање пословања (стратешки 

циљеви, циљеви средњег нивоа, екстерни циљеви, пројекти-основни циљеви (BSO), 

улагања инвестиционог карактера и трошкови) који треба да се пренесу у одговарајући 

модел базе новог система (пословни планови, циљеви, Планови ПЗЗ (потребе , захтеви, 

задаци)). 

На овај начин би се на најефикаснији начин обезбедила основа за даљи унос података од 

стране стручних служби SMATSA доо у нови систем. 

Планирано време реализације пројекта је три недеље од увођења конултанта у посао. 

 

Од консултаната се при миграцији података очекује да обрати пажњу на следеће: 
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1. Нови систем треба проширити функционалношћу којом би се омогућило преношење 

(миграција) свих постојећих података о циљевима, и ПЗЗ-овима (потребама, 

захтевима и задацима) и свим за њих везаним концептима из екстерног система. 

2. Пренос података треба реализовати имплементацијом REST API сервиса којим би 

систем за планирање пословања изложио своје постојеће команде за преузимање, 

унос, промену и брисање одговарајућих ентитета. На тај начин би процес миграције 

био у потпуности компатибилан са постојећим начином манипулације апликативним 

објектним простором уз поштовање свих дефинисаних пословних правила.  

3. Како пренос података није једнократна операција, треба обезбедити начин да се већ 

пренети подаци могу накнадно (у произвољном тренутку и произвољно много пута) 

модификовати позивима истог сервиса односно да се миграција може извршити у 

више итерација што подразумева и израду механизма повратка на претходно стање. 

4. Како је нови систем већ у употреби, израђени позиви и мигрирани подаци не смеју 

реметити постојеће податке, без обзира из колико покушаја се миграција спроводи. 

5. Формат позива сервиса и одговора  треба да се поклапа са форматима позива и 

одговора постојећих сервиса новог система. Требају важити иста генерална правила 

која су примењена и код постојећих сервиса новог система нпр. позиви сервиса 

морају бити ауторизовани Bearer токенима, које генерише постојећи, за ту сврху 

израђен сервис, Content-Type свих  сервиса је application/json, формат одговора је { 

"success": true/false, "result": [ {...},{...},...]} 

6. Свако позивање сервиса треба вратити што детаљнији извештај о грешкама 

импорта. 

7. Треба омогућити batch и bulk позиве. Сваки позив сервиса уписује у продукциону 

базу или све послате податке или ништа, али за потребе пробног трансфера, да би 

се при сваком позиву добио што шири спектар грешака, пожељно је омогућити 

независан упис података, где год је то могуће.  

8. Треба доставити детаљну техничку спецификацију израђених сервиса, која поред 

саме шеме треба да за свако поље назначи тип податка, дескрипцију поља, пример 

вредности, назнаку да ли је поље обавезно и да ли је покривено и којим 

валидационим или пословним правилом, форматирање, опсеге вредности и сл.  

9. Спецификација треба да садржи и примере позива сервиса.  

10. Спецификација треба да садржи напомене битне за успешно реализовање позива, 

као што је редослед пуштања који се првенствено односи на референцијални 

интегритет, али и на логику машине стања новог апликативног решења - уколико ју 
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је неопходно испоштовати да би се даље манипулисало пренетим ентитетима као 

да су ручно унети. 

11. Уколико постојећи подаци не садрже обавезна поља новог система, у координацији 

са SMATSA доо IT тимом треба усагласити којим вредностима ће та поља бити 

попуњена. 

12. Сва поља која се референцирају на дељене каталоге, које нови систем већ преузима 

са CIP-a (Централни интеграциони процес), требају имати вредности јединствених 

идентификатора из тих CIP каталога. 

13. За сва поља која се референцирају на интерне каталоге новог система, које нови 

систем не преузима са CIP-a, треба доставити OQL упите којима се преузимају 

подаци из тих каталога, да би се премапирали пре позива сервиса или предложити 

бољу методологију трансформације.   

14. Треба да се обезбеди координација рада IT тима консултанта и SMATSA доо тима и 

пружи сва неопходна помоћ да се активности прикупљања, трансформације, 

преноса и провере реализују квалитетно и у што краћем року.  

15. Миграција треба дасе изврши у више итерација. Пробни трансфер ће се извршити 

на тест систему, због чега треба обезбедити да се на тесту и продукцији налазе 

идентични подаци. Дужност наручиоца је да обезбеди квалитетне податке постојећег 

система. 

16. Консултант треба да пружи помоћ крајњим корисницима при валидацији пренетих 

података у виду једнократних извештаја и упита неопходних за бржу и унакрсну 

контролу пренетих података. Треба извршити провере локације пренетих података, 

комплетност, исправност, интегритет и др. 

 

Услови које треба да испуне консултанти су следећи: 

 

1. Добро познавање принципа објектно оријентисаног програмирања са 

вишегодишњим искуством рада у програмском језику Java. 

2. Добро познавање WEB сервиса са искуством у имплементаицији REST API сервиса. 

3. Добро познавање и искуство у развоју апликација коришћењем развојног окружења 

SOLoist. 

4. Добро познавање PostgreSQL базе података. 
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ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ 

НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ1 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да Привредни субјект 

__________________________________________ (навести назив привредног субјекта) у 

поступку набавке на коју се Закон не примењује број 31/22 чији је предмет набавка Услуга 

миграције података из постојећих база планских податка у апликацију планирање и праћење 

реализације:  

1)  Да привредни субјект и његов законски заступник није осуђиван у периоду од претходних 
пет година од дана истека рока за подношење понуда; за кривично дело које је извршио као 
члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних 
дела; за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, за кривично дело злоупотребе 
у вези са јавном набавком, за кривично дело примања мита у обављању привредне 
делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, за кривично 
дело злоупотребе службеног положаја, за кривично дело трговине утицајем, за кривично дело 
примања мита и кривично дело давања мита, за кривично дело преваре, за кривично дело 
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, за кривично дело преваре у 
обављању привредне делатности и за кривично дело пореске утаје, за кривично дело 
тероризма, за кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, за 
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и за кривично дело 
терористичког удруживања, за кривично дело прања новца, за кривично дело финансирања 
тероризма, за кривично дело трговине људима и за кривично дело заснивања ропског односа 
и превоза лица у ропском односу. 

 
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;  

 
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 
понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног 
права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или 
других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних 
конвенција; 

 
4) Да не постоји сукоб интереса у смислу члана 50. Закона о јавним набавкама, који не може 
да се отклони другим мерама; 

 
5) Да привредни субјекат није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 

наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у 

поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које 

се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора; 

 

6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и нема 

забрану обављања делатности. 

 
1 У случају заједничке понуде (група привредних субјеката), потребно је да се изјава привредног субјекта 

о испуњавању услова у поступку набавке на коју се закон не примењује копирају у довољном броју примерака, 
да се попуне, овере печатом и потписом овлашћеног лица, за сваког привредног субјект из групе. 
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Привредни субјект је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 

промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено обавести 

Наручиоца и да промену документује на прописан начин. 

 

   

Место и датум:  Привредни субјект:   Печат2и потпис 

 

  

 
2 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 



Page 8 of 14 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

НЕЗЈН 31/22  Услуга миграције података из постојећих база планских податка у 
апликацију планирање и праћење реализације 

Назив понуђача:  

Седиште 

(адреса, поштански број): 
 

Лице за контакт, телефон, 

факс, е-mail: 
 

Порески идентификациони 

број / матични број: 
  

Број рачуна и назив банке  

У складу са Позивом за достављање понуде дајемо понуду како следи: 

Укупна понуђена цена 

___________________  РСД без ПДВ-а 

___________________  РСД са ПДВ-ом 

Начин плаћања: 

(уписати рок за плаћање, не краћи од 

30 ни дужи од 45 дана) 

Плаћање се  врши након целокупне испоруке у 

року од _______ дана  од дана пријема фактуре 

и Записника о пријему овереног од стране 

овлашћених лица Наручиоца. 

Рок извршења 

(не дуже од 30 дана) 

_______ календарских дана од датума 

потписивања уговора. 

Место извршења 
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA 

доо, Београд, Трг Николе Пашића 10.  

Период важења понуде (не мање од 

60 дана) 
_____  дана од датума отварања понуда. 

 
 
 
 

Место и датум:  Привредни субјект: Печат3 и потпис овлашћеног лица 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
3 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ3 

 
 

 
 

   

   

Место и датум:  Привредни субјект:   Печат4 и потпис 

 
. 

 
4 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 

РБ Опис услуге Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ 

1 

Услуга миграције података из постојећих база 

планских податка у апликацију планирање и 

праћење реализације 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

   

 Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним привредним субјектом. 
 
Достављени модел уговора, привредни субјект мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке 
понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви привредни 
субјекти из групе, односно сви подизвођачи. 
 
На основу члана 27. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019) 
и Одлуке о додели уговора NAB.00-80/_______ од ____.__.2022. године, 
 
 
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе 
Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг 
Јовановић (у даљем тексту: Наручилац) 
 
И 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извршилац) (унети назив привредног субјекта, седиште, ПИБ, матични 
број, име особе одговорне за потписивање уговора)   
 
  
  

1.
 _____________________________________________________________ 
2.
  
  

 

 (остали привредни субјекти из групе) 
 
закључили су,  
 
  

 

 

  

 УГОВОР О НАБАВЦИ  
бр. НЕЗЈН 31/22 – Услуга миграције података из постојећих база планских податка 

у апликацију планирање и праћење реализације  
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00-86/49 од 24.10.2022. године спровео 
поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује Услуге------ 
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- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број NAB.00-86/____ од __.__.2022. 
године за предметну набавку на основу које закључује овај уговор, а у свему у складу са 
прихваћеном Понудом, број понуде NAB.00-86/____ од __.__.2022. године (у даљем тексту: 
Понуда), која чини саставни део овог уговора. 
  

 
У случају да извршилац  наступа са подизвођачем: 

 
- Извршилац  ће извршење уговора на следећим пословима: 

___________________________________________________________________ 
поверити подизвођачу/подизвођачима: 
___________________________________________________________________.  

-  
- Извршилац  ће према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин 

на који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или 
подуговарачима које ангажује Извршиоца у вези извршењем уговора. 
 

У случају подношења Заједничке понуде: 
 

- Носилац посала је Привредни субјект _____________________који заступа групу 
привредних субјеката у предметном поступку јавне набавке.  

- Сви привредни субјекти из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу. 

- Споразум којим су се привредни субјекти из групе привредних субјеката међусобно 
обавезали и према Наручиоцу, биће саставни део овог Уговора.(уколико 
Извршилац наступа самостално, овај део се брише)  

 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора за је набавка Услуга миграције података из постојећих база планских 
податка у апликацију планирање и праћење реализације (у даљем тексту: добра), у складу 
са потребама Наручиоца, у складу са  у Техничком спецификацијом, Позивом НЕЗЈН 31/22 
и усвојеном Понудом NAB.00-86/____ од __.__.2022. године (у даљем тексту: Понуда) које 
чине саставни део овог уговора.  

 

 ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена услуге из члана 1. овог уговора је ________________ (биће преузето из 
понуде) динара без ПДВ у Републици Србији. 

Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећим прописима у Републици Србији. 

Ценом из ст. 1 овог члана, обухваћени су сви трошкови који се односе на реализацију овог 
уговора. 

Цена из овог члана је фиксна и не може се мењати у току трајања Уговора. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
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Члан 3. 

Плаћање ће се вршити након извршене услуге у року од _______ дана од дана пријема 
исправне фактуре и Записника о извршеној услузи, потписаног од стране овлашћеног лица 
Наручиоца.  

 
 
МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 4. 
Место извршења услуге је Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо, Београд, Трг 

Николе Пашића 10. 

 
Рок извршења услуге je 30 дана од датума ступања уговора на снагу.  
  

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да: 

• обезбеди несметан улазак на локацијe на којима ће се вршити Услуга, тамо где је 
потребно;  

• достави документацију коју поседује, а која је у непосредној вези са предметом јавне 
набавке; 

• изврши плаћање у корист Извршиоца услуге у складу са одредбама овог уговора; 

• одреди лице за надзор које ће имати следећа задужења; 

− потписивање Записника о извршеној услузи; 

− праћење оперативне и финансијске реализације уговора; 

− комуникација и сарадња са овлашћеним представницима Извршиоца услуге; 

− праћење квалитета услуге и усклађеност са спецификацијом из конкурсне 
документације. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 

Члан 6. 
 

Извршилац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца: 
 

− пружа услуге из члана 1. овог уговора благовремено, стручно и квалитетно, 
придржавајући се стандарда, прописа, техничких норматива и правила струке који 
важе за ову врсту услуга као и да се придржава захтева из конкурсне документације 
у складу са достављеном понудом; 

− податке које добије од Наручиоца, или до којих је дошао приликом вршења услуге, 
држи у свом поседу и чува као пословну тајну и након завршетка уговора, те да исте 
може користити искључиво за сврху пружања услуга Наручиоцу; 

− комуницира и сарађује са овлашћеним представницима Наручиоца. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

У случају да кривицом Извршиоца дође до прекорачења уговореног рока извршења из 
члана 4. овог Уговора, Наручилац ће Извршиоцу наплатити уговорну казну за сваки дан 
закашњења у висини од 0,5% а највише до 10% укупне уговорене цене без ПДВ .  

Плаћање Уговорне казне неће ослободити Извршиоца од његових обавеза да изврши 
услугу која је предмет Уговора нити га ослобађа од неких других обавеза и одговорности по 
овом уговору. 
 
КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 8. 
Извршилац гарантује за квалитет извршених услуга. 

У случају утврђених недостатака у квалитету извршених услуга понуђач мора исте 
отклонити у року не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације. 

  
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 
Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не 
извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно 
у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим 
односима. 
 
Уговорна страна која жели да раскине уговор дужна је да пре раскида обавести другу 
уговорну страну о кршењу уговорне обавезе, да наведе у чему се састоји повреда уговорне 
обавезе и да захтева да се то исправи у року од 15 дана од дана достављања обавештења 
с тим што накнадни рок за извршење обавезе не може се одобрити након истека рока за 
извршење свих уговорних обавеза. 

 
Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид уговора, 
дужна је да накнади штету другој уговорној страни. 
 
Уколико дође до споразумног раскида уговора уговорне стране ће регулисати међусобна 
потраживања која су у вези и која проистичу из овог Уговора. 
 
Раскид уговора нема утицаја на права и обавезе уговорних страна насталих пре раскида 
уговора. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
Осим уколико није другачије дефинисано овим уговором, све информације које се дају у 
вези са овим уговором ће бити у писаној форми. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 
уговорне стране. 
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Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено важе одредбе 
Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову област. 

Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше 
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан 
Привредни суд у Београду. 

Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, по два (2) примерка за сваку 
уговорну страну. 

 
 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВРШИЛАЦ 

Контрола летења Србије и Црне 
Горе SMATSA доо Београд 

 Понуђач: ___________________ 

ДИРЕКТОР 
 

 
Предраг Јовановић  

 
 

 Име овлашћеног лица: 
____________________________ 
 
Печат и потпис овлашћеног лица: 
_____________________ 

 

  
 
 


