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ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења Конкурсне документације  

                    број: 000-404-01-04858/2019-1100 од 21.10.2019. год. 

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке добара – набавка софтвера Cisco 

Identity Engine – ISE, број ЈН 34А/2019, по позиву објављеном на Порталу јавних 

набавки и сајту наручиоца дана 21.10.2019. године, заинтересовано лице у поступку, 

обратило се Наручиоцу електронском поштом дана 28.10.2019. године, за давање 

појашњења на следећа питања: 

 

 

Питање број 1: У конкурсној документацији на страни 33, у одељку XVI Модел Уговора 

у члану 20. наводи се: 

„Предмет овог Уговора постаје искључиво власништво Наручиоца – Пореске 

управе, даном потписивања Записника о коначној испоруци и инсталацији и 

мплементацији добара, без примедби. 

 Добављач нема право да врши заштиту, упис права или било шта друго у смислу 

ауторских права у вези са реализованим пројектом, као ни да закључава, обезбеђује или 

на било који начин, реализовани пројекат учини недоступним Наручиоцу“ 

 Наведена одредба значи да се на наручиоца имају пренети 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. 

 У вези са горе наведеним указујемо: 

•            да предмет ове конкретне јавне набавке представља испорука опреме са 

припадајућим „off the shelf“ софтвером произвођача „CISCO“; 

•            да је у питању „third party“ софтвер који је као такав намењен редовној 

дострибуцији на територији Републике Србије; 

•            да пренос искључивих права интелектуалне својине није нешто што је 

стандардно у ИТ индустрији, већ се уговором врши пренос права коришћења у складу са 

уговореним условима лиценцирања; 

•            да велики произвођачи у ИТ индистрији, што „CISCO“ свакако јесте, не 

одобравају пренос искључивих права интелектуалне својине на својим производима с 

обзиром да би прихватање цитираног става 20 значило да „CISCO“ kao произвођач-аутор 

више нема никаквих даљих имовинских права на рачунарском програму а тиме ни право 

на његову даљу дистрибуцију. 

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

искључивих права на софтверу који представља предмет јавне набавке, предлажемо да се 

промени члан 20 Модела уговора на начин да гласи: 
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„Добављач додељује Наручиоцу неискључиво, непреносиво и временски 

неграничено право коришћења предмета овог уговора на територији Републике Србије.“ 

  

Питање број 2: У конкурсној документацији на страни 33, у одељку XVI Модел Уговора 

у члану 21. наводи се:  

„Добављач је у обавези да преда Наручиоцу све шеме базе података, моделе, 

лозинке, шифре као и изворни код, на оптичком медију, чији садржај ће бити проверен у 

присуству обе уговорне стране, а што ће се констатовати Записником о испоруци и 

инсталацији-имплементацији добра.“ 

 Имајући у виду да предмет овог уговора не представља испорука изворног кода 

предалажемо брисање члана 21 Модела уговора.   

 

 

 

Наручилац даје додатна појашњење на напред наведена питања: 

 

У вези са предходно наведеним Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

 


