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Назив пројекта 

Реализација Стратегијe еУправе покрајинских органа са акционим 

планом до 2015. године: 

Легализација софтвера - пројекат број 16. из  Акционог плана 

Стратегије еУправе покрајинских органа 

Приоритет IV 

Мера 4.2 

Вредност  
за 2015. годину 

39.139.370,40 динара (са ПДВ) 

Средства обезбеђена из буџета АПВ 

Покрајински 
секретаријат/ 
Управа/Служба 
(Известилац) 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Циљ пројекта 

Легализација Microsoft производа представља законску обавезу сваког 

државног органа на основу Члана 24. Закона о ауторском и сродним 

правима („Службени гласник РС”, бр. 104/2009 и 99/2011).  

Управа за заједничке послове покрајинских органа закључује уговор о 

лиценцирању Microsoft производа за све покрајинске органе за које 

обавља стручне, техничке и заједничке послове, а који су дефинисани 

Чланом 1. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа 

(„Службени лист АПВ” бр. 10/10, 22/10, 19/11 и 16/14).   

Легализација софтвера који користе у раду покрајински органи управе 

представља континуиран процес, започет 2010. године. 

Кратак опис 
пројекта 

У току 2015. године, обезбеђене су Microsoft лиценце за потребе 

покрајинских органа за 2015, 2016. и 2017. годину.  

Поред легализације лиценци, нови уговор је омогућио: 

• Стратешко партнерство са компанијом Microsoft,  

• Осигурање софтвера  (SoftwareAssurance). 

• Плаћање током 3 године без камате. 

• Даљи развој и примену ИТ система. 

• Знатно повећење безбедности кроз обезбеђење најновијих 

допуна (hotfix) за софтвере. 

Могућност тестирања свих нових Microsoft софтверских производа, као 

и право на коришћење нових верзија софтвера одмах по њиховом 

објављивању. 

Период 
реализације 
пројекта 

2015, 2016. и 2017. 

Постигнути 
резултати 
у 2015. години 
 

Закључени уговори о јавним набавкама: 

1) Продужење лиценце за Microsoft софтвер (број уговора 404-

122/2015-02, вредност 38.004.770,40 дин. са ПДВ):  

а) 4 Core Infrastructure (серверске лиценце), 4 Exchange (лиценце за 

сервере електронске поште), 2 SQL (лиценце за управљање базом 

података), 2 Project (лиценце за управљање пројектима), 2 SharePoint 

(лиценце за плаформу за web портале), 10 Visio (лиценце за цртање 

мрежних дијаграма), 96 Lync (лиценце за напредну комуникацију 

корисника); 

б) Платформе за нове рачунаре: 10 Win Ent for SA (лиценце за 

оперативни систем) , 135 Office Pro Plus (лиценце за софтвер за 

канцеларијско пословање) , 215 Core Cal Client Access Licence (лиценце 

за клијентски приступ свим серверима). 

 

2) Услуга одржавања Microsoft инфраструктуре (број уговора 404-

255/2015-02, вредност 1.134.600,00 дин. са ПДВ) која омогућава: 
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• Проактивна и Реактивна Техничка Подршка 24 x 7  

• Решавање инцидената и проблема на Microsoft Производима и 

Технологијама  

• Управљање критичним проблемима и Рана упозорења 

• Обуку за ИТ стручњаке. 

 

Индикатори резултата: 

Обезбеђене Microsoft лиценце за потребе покрајинских органа за 2014, 

2015. и 2016. годину : 

1. легализован Microsoft софтвер који се користи у покрајинским 

органима: 

2. правно регулисан статус легалног софтвера  

3. рад са верзијама Microsoft софтвера које су подржане по питању  

унапређења рада  

4. рад са верзијама Microsoft софтвера које су информационо безбедне 

5. рад са важећим верзијама Microosft софтвера 

Пројекат Lync – напредна комуникација корисника кроз интегрисан систем порука, позива, рад на 

заједничким документина, on line састанцима итд  

 

 



3 

 

 

  


