
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, 

а чији је предмет набавка услуга израде платформе за консолидацију података и пословно 

извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа, ЈН П 3/2019, 

заинтересовано лице је дана 6. новембра 2019. године, доставило следеће питање: 

„Poštovani, 

u vezi sa našom pripremom punude za javnu nabavku br. JN P 3/2019 ljubazno molimo 

za potvrdu našeg shvatanja da su ukupna sredstva za predmetnu javnu nabavku, odnosno celokupnu 

vrednost ugovora u celom trajanju ugovora osigurana? 

Takodje, molimo Vas za potvrdu našeg shvatanja da u slučaju raskida ugovora zbog 

neizvršenja obaveza, raskid neće obuhvatati već isporučen deo predmeta nabavke, a koji čini 

fukncionalnu celinu i ima upotrebnu vrednost, (npr. isporučeni hardver ili isporučene softverske 

licence), odnosno da će se raskid odnositi na onu celinu ugovora na koju se neispunjenje uslova 

odnosi?” 

О д г о в о р 

У складу са чланом 54. став 13. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 

набавку даје следећи одговор: 

1. Закључком Владе 05 бр. 46-10475/2019 од 24. октобра 2019. године, дата је 

сагласност да се у својину Републике Србије, а за потребе Министарства финансија, прибави 

наведени предмет јавне набавке, док су за реализацију исте средства обезбеђена на начин који 

следи. 

За прибављање хардверске инфраструктуре и софтверских лиценци, као и за део 

консултантских услуга чије извршење је планирано у текућој години, средства су обезбеђена су 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 95/18 и 72/19), у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 2301 - Уређење, 

управљање и надзор финансијског и фискалног система, Функција 110 - Извршни и 

законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 4007 - 

Платформа за консолидацију података и пословно извештавање.  

Преостали износ средстава намењен за обавезе по основу извршења 

консултантских услуга у наредној години биће обезбеђен у складу са буџетом Републике 

Србије за 2020. години, у оквиру утврђених лимита на Разделу 16 - Министарство финансија, 

Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система, Функција 

110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, 

Пројекат 4007 - Платформа за консолидацију података и пословно извештавање, а у складу са 

претходно датом сагласношћу за преузимање обавеза по основу вишегодишњих уговора, 

сходно Уредби о о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину 

прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, 

захтевају плаћање у више година („Службени гласник РС”, бр. 21/14 и 18/19). 

2. На све односе који нису изричито уређени конкурсном документацијом 

примењиваће се важећи прописи Републике Србије. 

 

 У Београду, дана 6. новембра 2019. године 

 

Комисија за јавну набавку 
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