
 

 

 
                  Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

          И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

            Београд, Бирчанинова 6 

           Број: 404-02-45/2019-02/4 

          Датум: 21. март 2019. године 

            

 

 
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговоре на 

захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

 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. 

 

 

Питање: У конкурсној документацији на страни 38, у одељку Модел Уговора у члану 6. 

Став 1 алинеја 7 наводи се „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.“ Наведена одредба значи да се на наручиоца морају пренети и 

сва својинска и права интелектуалне својине и то као искључива права без било којих 

ограничења (просторних временских или предметних) односно значи да произвођач-

аутор рачунарског програма више нема никаквих даљих имовинских права на 

рачунарском програму.  

Осим тога верујемо да овај захтев из конкурсне документације за последицу има и 

повећање набавне цене и то како из разлога ограничавања конкуренције тако и из 

разлога што произвођачи неће моћи да трошкове развоја оправдају по више пословних 

прилика, већ ће сви трошкови морати бити наплаћени једнократно, једном продајом. 

Ово повећање трошкова набавке поред одступања од начела економичности не би за 

резултат имало остваривање позитивних ефеката по Наручиоца. Наиме, да би 

Наручилац остварио позитивне ефекте из преузимања свих права на рачунарском 

програму, Наручилац би предмет набавке морао да прошири и на набавку свих алата и 

техничких ресурса неопходних за даљи развој производа, као и да поседује сопствени 

кадровски капацитет (тим људи специјализованих за одговарајућу платформу). 

 Имајући у виду да нисмо у могућности да понудимо и пристанемо на пренос 



 

искључивих права након реализованог пројекта, предлажемо да се промени члан 6 став 

1 алинеја 7 Модела уговора на начин да 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.“ Тиме подразумевамо да се Наручиоцу испоруком изворне и 

извршне верзије као и пратеће документације омогући несметано коришћење 

предметне апликације. 

Одговор: У циљу обезбеђивања начела ефикасности и економичности у складу са 

чланом 9. Закона о јавним набавкама којим је Наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег кавалитета имајући у виду 

сврху, намену и вредност јавне набавке, као и начелом обезбеђивања конкуренције у 

складу са чланом 10. Закона о јавним набакама којим је Наручилац дужан да у 

поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију као основног начина 

обезбеђења економичне употребе јавних средстава, Наручилац је сагласан са предлогом 

и у том смислу ће Комисија за јавну набавку израдити измену Конкурсне 

документације у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и објавити на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници. 

 

 

Питање: У конкурсној документацији на страни 23, у одељку Начин и услови плаћања, 

као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде – Захтев у погледу начина 

и рока извршења услуге наводи се: „Уговор ће бити закључен на период од 12 месеци.“  

Имајући у виду да се свуда у конкурсној документацији, између осталог и на страни 42, 

у Моделу уговора члан 18. наводи: „Уговор ступа на снагу даном потписивања од 

стране овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на одређено време, до 

извршења уговорене услуге израде апликације ,, Огласна табла“, а најкасније до 30. 

новембра 2019. године.“, молимо да нам потврдите да је рок за реализацију 30.11.2019. 

године и предлажемо брисање одредбе наведене на страни 23. Конкурсне 

документације где се наводи да ће Уговор бити закључен на период од 12 месеци. 

Одговор: Крајњи рок за реализацију услуге израде апликације „Огласна табла“ је 

најкасније до 30. новембра 2019. године. Наручилац ће израдити измену Конкурсне 

документације у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и објавити на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници. 

 

 

 

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације. 

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ О/6-2019 

 

 
 

 
 
 

 


