
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-103/2016-12/8 

Датум: 25. новембар 2016. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке добара 

- унапређење рада привредних судова - 

редни број 35/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 22. 

новембра 2016. године у 15.49 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 35. Конкурсне документације наведено је: „Систем мора обезбедити 

обавезно све извештаје које је суд у обавези да произведе у складу са Судским 

пословником и другим релевантним прописима као и са тренутним захтевима 

Врховног касационог суда.“. Да ли би тумачења Судског пословника у погледу 

специфичности обезбедио наручилац или се то очекује од понуђача? На које се 

друге релевантне прописе мисли, може ли се добити њихова детаљна 

спецификација? 

 

1. Одговор Комисије: 

Судски пословник предвиђа врло детаљно извештавање и примере релевантних 

извештаја, очекује се од понуђача да те захтеве имплементира у софтвер. Пример 

других прописа је на пример: Закон о званичној статистици („Службени гласник 

РС“, број 104/09), Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и други.  

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У Конкурсној документацији се нигде не помиње база података, као и технологија 

на којој је заснована. Над којом базом ће радити офтвер који се развија? 

 

2. Одговор Комисије: 

На понуђачу је да предложи технологију и модел базе. 

  

 



3. Питање заинтересованог лица: 
На страници 36. Конкурсне документације у одељку који се односи на захтеве за 

развој које ће наручилац накнадно дефинисати је наведено: „Потребно је 

обезбедити 6.000 програмер сати за захтеве у софтверу које наручилац сада не 

може предвидети услед промене законске и подзаконске регулативе, потреба и 

пословних процеса наручиоца.“. У ком периоду је понуђач дужан да обезбеди 6.000 

сати, да ли у периоду развоја софтвера? Како се прати њихова реализација, пошто 

не постоје никакви пратећи обрасци у Конкурсној документацији? Шта се дешава 

са неискоришћеним сатима за развој? 

 

3. Одговор Комисије: 

Ова обавеза добављача је за период трајања уговорне обавезе, а пратиће се путем 

система за праћење развоја који ће добављач обезбедити. Наручилац предвиђа да 

неће бити неискоришћених сати за ову намену. 

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
У Конкурсној документацији се нигде не помиње миграција података из 

постојећег/их система. Да ли је она укључена у цену? У ком формату ће се подаци 

предати извршиоцу у случају да ју је потребно извршити? 

 

4. Одговор Комисије: 

Обавеза понуђача је да у својој понуди предвиди миграцију података из 

постојећег/их  система. Сви детаљи везани за миграцију података биће дефинисани 

у директној комуникацији са добављачем. 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је апликација централизована или сваки привредни суд има свој сервер, па се 

централизација података ради на неком централном серверу због извештаја? 

 

5. Одговор Комисије: 

Понуђач је у обавези да предложи нову архитектуру система невезано за тренутно 

стање. Тренутно стање је децентрализовано, а сви детаљи у вези са постојећим 

стањем биће дефинисани у директној комуникацији са добављачем. 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
У члану 7. Модела уговора, као и у Обрасцу понуде, наведен је само гарантни рок 

за понуђена добра, док се гарантни рок за пружене услуге нигде не помиње. На ком 

месту у понуди је потребно да понуђач наведе гарантни рок на услуге? 

 

6. Одговор Комисије: 

Подразумеван гарантни рок за пружене услуге је до краја трајања уговорне обавезе 

када ће наручилац ући у нови уговорни однос одржавања и унапређивања система 

што ће бити предмет другог поступка јавне набавке. 

 

 

 

 

 

 



7. Питање заинтересованог лица: 
У Конкурсној документацији се нигде не помињу услуге инсталације софтвера, 

имплементације и обуке корисника. Да ли су оне укључене у цену? 

 

7. Одговор Комисије: 

Добављач је у обавези да испоручи комплетно функционалан систем што 

подразумева имплементацију, инсталацију као и неопходну обуку за максимално 

10 тренера/корисника система/администратора система. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Марио Малетић, дипломирани правник 

- Владимир Пејчић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада 

- Јована Михајловић, дипломирани правник 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


