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 Додатне информације, појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

услуга – Одржавање софтвера под комерцијалним називом „Сириус 2010“. 

 

Увидом у документ ЈН - јавне набавке број 1/2020, предвиђене за услуге одржавања 

софтвера под комерцијалним називом Сириус 2010 са могућношћу реализације путем 

преговарачког поступка (добијена сагласност) без објављивања позива за подношење понуда, 

уочили смо низ неправилности које драстично мењају уговорне услове Извршиоца за текућу 

годину. 

С тим у вези: 

1. Број софтверских модула из уговора за 2019/2020 годину смањен је (према 

техничкој спецификацији) са 16 модула на 10 модула за одржавање (према интерној 

унификацији која није усаглашена са Испоручиоцем). Према нашој евиденцији број модула који 

су предмет одржавања за 2020/2021 годину трбало би да буде 14, дакле, смањен укупан број за 

два модула и то: Модул Писарница – канцеларијско пословање и модул за ХР (кадровска 

евиденција), модули се налазе у продукцији на новој WEB платформи и подложни су гарантном 

одржавању од 31.12.2019 до 12.12.2020. године, на радове извршене у процесу развоја и 

имплементације. 

2. Уговорни износ одржавања на месечном нивоу из 2019/2020 године смањен је са износа 

од РСД 104.000,00 без ПДВ-а за 33% односно на износ од 69.416,00 без ПДВ-а. 

Уколико изведемо калкулацију према стварно утврђеном броју модула (14) из тачке 1. 

добијам стварни износ: 

• Одржавање 14 модула за 2020/2021 годину трбало би да буде фактурисано на месечном 

нивоу у висини од 91.000,00 РСД или са умањењем од 12.5%. 

С тим у вези, наведени износ је већи од понуђене неутемељене вредности од 69.416,00 РСД 

или умањења од 33%, на месечном нивоу – предвиђеном кроз нову ЈН број 1/2020. Умањење 

исказано кроз вашу понуду је неприхватљиво због исказаног редуцираног броја модула и нашег 

евидентног неограниценог месечног ангажовања на вашој инсталацији у протеклом периоду. 

3. У односу на тренутни уговор 2019/2020 година уведен је елемент гаранције за 

озбиљност понуде у висини 5% (средство обезбеђења са роком од 30 дана трајања понуде). 

Потпуно нејасан, непотребан захтев с обзиром да је ПрограM д.о.о. једини понуђач у 

оквирупреговарачког поступка. Ова врста гаранције има смисла код отворених поступака. 

4. Члан 9. Уговорна казна као нови услов у процесу уговарања (за сваки сат 

кашњења 0,05% укупне вредности фактуре на на месечном нивоу) додат је на већ претходно 

имплементиран, спроведен ниво заштите целог уговора у висини 10% за добро извршење посла 

(осигурано кроз гаранцију путем меницеса 10% вредности и са роком важења дужим од 12 



месеци). С тим у вези, сматрамо да је у питању уговорна редундантност која је непотрбна када 

се зна да у хитним случајевима програмери фирме ПрограM д.о.о. долазе исти дан. Мерење 

времена доласка коју предлаже „Наручилац“ потпуно је несврсисходно и представља увођење 

дуплих стандарда који у дугогодишњој сарадњи, пракси са више од 10 година нису били 

присутни. Исти принцип (двојни) требало би у том случају да важи и за Наручиоца уколико је 

дао нејасан захтев или ако се утврди да је позив на инсталацију био непотребан. 

 На основу предходно изнетог садржаја можемо констатовати да се са изменом/допуном 

садржаја уговора о пружању услуга предвиђеном за 2020/2021 годину производи уговорна 

каузалност која није прихватљива за Испоручиоца услуга и која нарушава принципе „Закон о 

облигационим односима“ подржаним члановима 15, 16, 17, 29, 32, 41 и другима, којима се 

штите и једна и друга страна у предмету уговарања. Заштита произилази кроз ставове који не 

дозвољавају могућност промене услова без консензуса и једне и друге стране, на уговорним 

континуираним обавезама које се уобичајено преносе из године у годину, криз протекли период 

од 10 година. У питању је и рушење једнаких вредности концепта одржавања, губитак добре 

праксе која је измењена без воље Извршиоца. Напомињемо да је у питању преговарачки 

поступак а не отворени кроз који Наручилац може да мења услове по жељи. 

 Са наведеним уговорним пропозицијама које се нуде „Извршилац услуге“ претрпео би 

озбиљне губитке (економски показатељи су евидентни) који би произвели пад квалитета услуге 

на инсталацији крајњег корисника, као последица неодрживости ангажовања прописаног броја 

консултаната/програмера, минимум од 4. С тим у вези, наш предлог је да се говорни елементи 

ЈН 1/2020 одржавања врате на ниви из 2019/2020 године у циљу наставка успешне пословне 

сарадње. У супротном ПрограM д.о.о. није спреман да прихвати позив за подношење понуде. 

 

Одговор 1: Како је наведено у техничкој спецификацији у конкурсној документацији “Понуђач 

је обавезан да омогући исправно функционисање софтверског пакета и да реализује све захтеве 

Наручиоца, односно, дужан је да врши одржавање софтверског пакета „Сириус 2010“ у складу 

са претходно наведеним захтевима, за испоручена апликативна софтверска решења - модуле по 

претходно закљученим уговорима”. Наручилац је у техничкој спецификацији таксативно навео 

све модуле и делове који су део апликативног софтверског решења који су предмет одржавања 

независно  од бројчаног обележавања. Као што је и наведено само два модула, и то: Модул 

Писарница – канцеларијско пословање и модул за ХР (кадровска евиденција) до 12.12.2020. 

године нису предмет одржавања, јер је одржавање истих предмет Уговора о набавци добара - 

надоградња софтвера под комерцијалним називом Сириус 2010  број: 404-00-210-14/19-001-006 

од 19. јула 2019. године. 

 

Одговор 2: Процењена вредност предметне јавне набавке износи: 833.000,00 динара, без ПДВ-а, 

на годишњем нивоу. Финансијска средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 

2020. годину („Службени гласник РС“, број 84/2019), Финансијским планом и Планом јавних 

набавки Министарства финансија – Управа за трезор за 2020. годину. План јавних набавки је 

објављен на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници 

Министарства  финансија – Управа за трезор www.trezor.gov.rs.  

Вредност наведених модула није идентична. Сваки модул има своју вредност која је различита, 

те укупна вредност одржавања није пропорционална броју наведених модула. 

 

Одговор 3: Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), 

ближе су уређени обавезни елементи конкурсне документације коју наручилац припрема у 

поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености услова, између осталог и средства 

обезбеђења којима понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, тако 

http://www.trezor.gov.rs/


и средства финансијског обезбеђења којима понуђачи обезбеђују испуњење својих уговорних 

обавеза. 

 

Одговор 4: Конкурсном документацијом, наручилац је у делу III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, предвидео обавезе понуђача у вези 

са одазивом на позив наручиоца, роковима, времену започињања интервенције и решењу 

захтева. С тим у вези наручилац је предвидео и уговорну казну за неиспуњење уговорне обавезе, 

односно, неизвршење услуга у уговореном року. 

 

Наручилац у конкурсној документацији одређује основне и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, без обзира на врсту поступка. С тим у вези наручилац је              

конкурсном документацијом предвидео да понуђач који учествује у поступку предметне јавне 

набавке мора испунити и додатни услов за учешће у поступку јавне набавке прописан чланом 

76. Закона, и то: Довољан кадровски капацитет: право на учешће у поступку јавне набавке има 

понуђач који има минимум 2 (два) радно ангажована лица која су учествовала у имплементацији 

и одржавању испорученог софтвера под комерцијалним називом „Сириус 2010“, није захтеван  

број консултаната/програмера, минимум од 4. 

 

 

С поштовањем, 

                                                                                                  Комисија за јавну набавку 


