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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Прва измена конкурсне документације 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену 

конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет услуге, 

Услуга израде апликације огласне табле у циљу информисања запослених у јавној 

управи о активностима у оквиру реформи јавне управе, редни број јавне набавке О/6-

2019. 

 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 

- на страни 23. конкурсне документације, у оквиру НАЧИН И УСЛОВИ 

ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  

ПОНУДЕ, део Захтев у погледу начина и рока извршења услуге 

„Добављач је дужан да изврши своје обавезе у свему у складу са важећим прописима, 

нормативима, обавезним стандардима, као и одредбама уговора, техничком 

спецификацијом и усвојеном понудом.  

Уговор о јавној набавци ће се сматрати закљученим даном потписивања од стране 

представника обе уговорне стране. 

Уговор ће бити закључен на период од 12 месеци“, 

мења се и гласи: 

Добављач је дужан да изврши своје обавезе у свему у складу са важећим прописима, 

нормативима, обавезним стандардима, као и одредбама уговора, техничком 

спецификацијом и усвојеном понудом.  

Уговор о јавној набавци ће се сматрати закљученим даном потписивања од стране 

представника обе уговорне стране. 

Уговор ће бити закључен на одређено време, до извршења уговорене услуге, а 

најкасније до 30. новембра 2019. године. 

-  на страни 38. конкурсне документације, у оквиру МОДЕЛА УГОВОРА, део Друге 

обавезе Добављача, члан 6. став 1. алинеја 6. „ - на крају уговорног периода, а 

најкасније 15 дана пре истека уговора  испоручи Наручиоцу задњу верзију изворног 

кода: 2 примерка ЦД/ДВД-а са извршним кодом актуелне верзије и електронску верзију 

пратеће документације, односно у целини, без предметног, просторног и временског 

ограничења, пренесе на Наручиоца сва искључива права на израђеној апликацији 

огласне табле из члана 1. овог уговора“, мења се и гласи: - на крају уговорног периода, 



а најкасније 15 дана пре истека уговора  испоручи Наручиоцу задњу верзију изворног 

кода: 2 примерка ЦД/ДВД-а са извршним кодом актуелне верзије и електронску 

верзију пратеће документације. 

 

 

С обзиром на то што је прва измена и допуна конкурсне документације 

извршена тринаест дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац не 

продужава рок за подношење понуда. Јавно отварање понуда обавиће се 3. априла 2019. 

године у 11:00 часова.  

 

Ова измена представља саставни део Конкурсне документације. 

Измењене стране конкурсне документације су у прилогу овог дописа. 

Наручилац ће измењену Конкурсну документацију објавити на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници. 
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Средства за реализацију уговора о јавној набавци обезбеђена су Финансијским планом 

Наручиоца за 2019. годину. 

Обавезе које доспевају у 2020. години биће реализоване највише до износа средстава 

која ће Наручиоцу за ту намену бити одобрена у 2020. години. 
 
Захтев у погледу начина и рока извршења услуге 

Добављач је дужан да изврши своје обавезе у свему у складу са важећим прописима, 

нормативима, обавезним стандардима, као и одредбама уговора, техничком 

спецификацијом и усвојеном понудом.  

Уговор о јавној набавци ће се сматрати закљученим даном потписивања од стране 

представника обе уговорне стране. 

Уговор ће бити закључен на одређено време, до извршења уговорене услуге, а 

најкасније до 30. новембра 2019. године. 
 
Рок испоруке 

- Добављач је дужан да: 

-  услугу из прве фазе „Услуга детаљне пословне анализе система“, која обухвата 

анализу испуњености услова односно капацитета у погледу инфраструктуре 

(хардвер, системски софтвер, лиценце) учесника у пројекту, изврши у року од  

месец дана од званичног почетка састанка; 

- услугу из друге фазе „Услуга развоја софтверског решења“,у складу са 

функционалном спецификацијом дефинисаном у фази пословне анализе развоја  

изврши у року од четири месеца од дана завршетка прве фазе; 

- услугу из треће фазе  „Услуге испоруке корисничке документације и обуке 

кључних корисника“, која обухвата администарцију и управљање садржајем 

апликације и за коришћење апликације, тестирање од стране представника 

Наручиоца, постављање продукционог окружења и имплементација апликације  

у МДУЛС-у и у осталим изабраним јединицама локалне самоуправе, изврши у 

року од  месец дана од дана завршетка друге фазе; 

- услугу из четврте фазе „Услуге пуштања система у продукцију“, која обухвата 

стабилизацију и подршку у периоду стабилизације, изврши у року од 15 дана од 

дана завршетка треће фазе; 

- По извршеној примопредаји за сваку наведену фазу предметне услуге  сачињава 

се Записник о извршеној услузи израде апликације огласне табле у коме се 

наводе сви кораци који су обављени у свакој појединачној фази, који потписују 

овлашћена лица Добављача и Наручиоца; 

Добављач је дужан да услугу израде апликације огласне табле изврши и испоручи 

комплетно решење на тестно окружење, најкасније до 30. новембра 2019. године; 
 
Захтев у погледу организовања обуке 

Понуђач је у обавези да обезбеди обуку корисника система за коришћење система, на 

локацији Наручиоца за кључне кориснике система које ће одредити Наручилац. 
 
Гарантни рок 

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци. Гарантни рок се рачуна од пуштања 

система у продукцију. 
 
Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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- Услугу из друге фазе „Услуга развоја софтверског решења“,у складу са 

функционалном спецификацијом дефинисаном у фази пословне анализе развоја  

изврши у року од четири месеца од дана завршетка прве фазе; 

- Услугу из треће фазе  „Услуге испоруке корисничке документације и обуке 

кључних корисника“, која обухвата администарцију и управљање садржајем апликације 

и за коришћење апликације, тестирање од стране представника Наручиоца, постављање 

продукционог окружења и имплементација апликације у Министарству државне управе 

и локалне самоуправе и у осталим изабраним јединицама локалне самоуправе, изврши 

у року од  месец дана од дана завршетка друге фазе; 

- Услугу из четврте фазе „Услуге пуштања система у продукцију“, која обухвата 

стабилизацију и подршку у периоду стабилизације, изврши у року од 15 дана од дана 

завршетка треће фазе. 

По извршеној примопредаји за сваку наведену фазу предметне услуге  сачињава 

се Записник о извршеној услузи израде апликације огласне табле у коме се наводе сви 

кораци који су обављени у свакој појединачној фази, који потписују овлашћена лица 

Добављача и Наручиоца. 

Добављач је дужан да услугу израде апликације огласне табле изврши и испоручи 

комплетно решење на тестно окружење, најкасније до 30. новембра 2019. године. 

 

Друге обавезе Добављача 

 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да: 

- у току реализације овог уговора поступа у свему у складу са важећим 

прописима, нормативима, обавезним стандардима за ову врсту услуге, као и одредбама 

овог уговора, техничком спецификацијом и понудом; 

- одреди лица која ће организовати посао у вези са извршењем Уговора, 

укључујући и избор стручних лица која ће бити задужена за извршење појединачних 

задатака, водећи при томе рачуна о њиховој стручности и другим способностима 

неопходним за благовремено и уредно извршење посла; 

- у циљу координације свих активности са Наручиоцем у пружању предметних 

услуга, по закључењу овог Уговора одреди овлашћенo лицe и о истом обавести 

Наручиоца у року од 3 дана од дана закључења уговора. Добављач има право да 

промени овлашћенo лицe, с тим да је у обавези да о тој промени обавести Наручиоца, 

најкасније у року од 24 часа од извршене промене; 

- отклони недостатке, прекиде и грешке у систему у периоду гарантног рока у 

роковима дефинисаним Техничком спецификацијом;   

- преда корисничку документацију (упутство за администраторе и кориснике 

за рад у апликацији), у два штампана примерка као и у електронској форми на CD 

медију, на српском језику;  

- на крају уговорног периода, а најкасније 15 дана пре истека уговора  

испоручи Наручиоцу задњу верзију изворног кода: 2 примерка ЦД/ДВД-а са извршним 

кодом актуелне верзије и електронску верзију пратеће документације. 

 

Члан 7. 

По извршеној примопредаји за сваку наведену фазу предметне услуге  сачињава 

се Записник о извршеној услузи израде апликације огласне табле у коме се наводе сви 

 

38 


