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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

 

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке чији су предмет Услуга унапређења 

апликативног софтвера са модулима за подршку управном одлучивању, организовању 

и спровођењу стручних испита и вођењу евиденције о положеним испитима, редни број 

јавне набавке О/3-2020, Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објављује одговор. 

 

Питање 1: У конкурсној документацији на страни 41 и 42, у одељку Модел Уговора у 

члану 4. Став 1 алинеја 8 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 унапређеном апликативном 

софтверу 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 4 став 1 алинеја 8 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, 

односно да на наручиоца пренесе неискљичива права коришћења апликативног 

софтвера без предметног, просторног и временског ограничења.“ Тиме 

подразумевамо да се Наручиоцу испоруком изворне и извршне верзије као и пратеће 

документације омогући несметано коришћење предметне апликације. 



 

Одговор 1: По спроведеном отвореном поступку јавне набавке током 2018. године која 

је за предмет имала набавку услуге израде апликативног софтвера са модулима за 

подршку управном одлучивању, организовање и спровођење државног стручног испита 

и посебног стручног испита за матичара и вођење евиденција о положеним испитима и 

закљученим Уговором са Добављачем дефинисана су међусобна права и обавезе у 

којима је између осталог дефинисано да Добављач изради, успостави и испоручи 

апликативни софтвер и да „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 израђеном апликативном софтверу“. С обзиром на 

то да је предметни софтвер испостављен по наведеним уговореним принципима и да су 

Наручиоцу, на основу потписаног уговора и испорученог апликативног софтвера, већ 

пренета сва искључива права на израђеном апликативном софтверу (у целини, без 

предметног, просторног и временског ограничења), Наручилац је Планом јавних 

набавки за 2019. годину планирао отворени поступак јавне набавке „Услуга унапређења 

апликативног софтвера са модулима за подршку управном одлучивању, организовању и 

спровођењу стручних испита и вођењу евиденције о положеним испитима“, која има за 

циљ надградњу/унапређење успостављеног апликативног софтвера. Сходно наведеном, 

у циљу унапређења апликативног софтвера и 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 

квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке, Наручилац није у 

могућности да прихвати предлог потенцијалног понуђача, с обзиром на значај 

успостављеног софтвера за несметан рад Наручиоца. 

На основу изложеног Наручилац остаје при дефинисаном Моделу уговора у 

Конкурсној документацији у поступку предметне јавне набавке. 

  

Питање 2: На страни 53-54 конкурсне документације, у оквиру “Изјаве о кадровском 

капацитету” у  ставовима 1,2,3 и 4 у опису сваке позиције захтевано је као доказ 

доставити и „стечен одговарајући сертификат”. Узимајући у обзир да се на страни 22. 

конкурсне документације у оквиру  дела 1.Услова за учешће у поступку јавне набавке у 

тачки 1.2 додатних услова тачка 3) Кадровског капацитета искључиво у ставу 1 за 

руководиоца пројекта захтева “одговарајући сертификат за руководиоца пројекта 

(Project Manager) PRINCE2 или PMP или други одговарајући сертификат“, док за остале 

позиције запослених/ангажованих лица у ставовима 2,3 и 4  није као услов наведено 

достављање одговарајућих сертификата. 

Питање: Молимо Вас за измену на страни 53 конкурсне документације обрасца “Изјава 

о кадровском капацитету” тако да се у ставовима 2,3 и 4 у описима захтеваних позиција 

као доказ брише “и стечен одговарајући                сертификат”. 

Одговор 2: Комисија за јавну набавку 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/3-2020 


