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У вези са Преговарачким поступком без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуга: 
Успостављање јединствене електронске евиденције о држављанима Републике Србије, пренос података 
из матичне књиге југословенских држављана коју води Министарство унутрашњих послова, 
омогућавање преноса података  из књиге држављана које воде јединице локалне самоуправе, пренос 
података о чињеници држављанства који се воде у матичној књизи рођених од јединица локалне 
самоуправе и омогућавање директног уносa података који се односе на чињеницу држављанства у 
матичној књизи рођених, као и пренос података из свих до сада вођених евиденција о држављанима 
Републике Србије, ЈН 74/18  
 
 У вези конкурсне документације за ЈН 74/18 имамо следећа питања које се односе на техничку 
спецификацију и Модел уговора, члан 11: 
 
ПИТАЊЕ 1. На страни 6 став 2 и страни 32 став 4 Конкурсне документације пише: „Реализација 
подршке за рад са службеним легитимацијама МУП (смарт картице издате у квалификованом 
сертификационом телу МУП) за приступсистему и примену квалификованог дигиталног потписа у 
оквиру Централног система Матичних књига...“. Реализација траженог подразумева инсталацију тзв. 
серверског (роот) сертификата од стране МУП-а на прииступни сервер Централног система Матичних 
књига, а нигде у документацији није наведено да ће МУП доставити поменути сертификат Понуђачу. 
ПИТАЊЕ 2. На страни 6 став 6 и страни 32 став 9 Конкурсне документације пише: „Повезивање 
евиденције о решеним предметима који се воде у МУП РС са евиденцијом о држављанима Републике 
Србије и могућност слања извештаја.“ Овако написан овај став значи повезивање два система 
евиденције без икаквог описа. Дакле, који су смерови и средства  комуникације и које сетове података 
испоручује,  односно преузима Централна апликација евиденције о држављанима Републике Србије. 
Обзиром да је Централни систем евиденције државлјана рс део централног система матичних књига, 
да ли је овакво повезивање система у складу са захтевима министарства државне управе и локалне 
самоуправе који су имали прилично стриктне захтеве заштите централног система матичних књига. 
ПИТАЊЕ 3.На страни 6 став 12 и страни 32 став 14 Конкурсне документације пише: „Израда веб 
сервиса који ће омогућити праћење целокупног животног века пословних процеса пријема и престанак 
држављанства РС и обавештавање о променама статуса од значаја за поступање.“ Животни век 
пословног процеса пријема и престанка држављанства није повезан само са Централним системом 
Матичних књига, т.ј. Централним системом евиденције држављана Републике Србије, те стога није 
јасно који је смер комуникације и које сетове података испоручује, односно преузима, Централна 
апликација евиденције о држављанима Републике Србије? Који су догађаји/трансакције у Централној 
евидинцији држављана Републике Србије  предмет праћења? 
ПИТАЊЕ 4.На страни 6 став 13 и страни 32 став 15 Конкурсне документације пише: „Израда веб 
сервиса којим ће се омогућити излагање података дефинисаних чланом 49а Закона о држављанству РС 
за потребе електронске управе у Републици Србији.“Такође, није јасно које сетове података испоручује 
Централна апликација евиденције о држављанима Републике Србије? Коме све ови подаци треба да 
буду изложени и на који начин је замишљен приступ овим подацима? 

  
ОДГОВОРИ. Наручилац врши измену и допуну у конкурсној документацију у делу који се односи на 
техничке карактеристике и модел уговора. 
 



Наручилац врши измену у делу који се односи на гарантни рок  ( у техничким карактеристикама, 

обрасцу понуде, упутству, моделу уговора) где стоји   

Гаранција за добро извршења посла: гарантни рок за целокупни систем који је предмет овог 

уговора износи 3 године од дана потписивања записника о квалитативном пријему.  

а треба да буде: Гаранција за добро извршења посла: гарантни рок за целокупни систем који је 

предмет овог уговора износи 2 године од дана потписивања записника о квалитативном пријему.  

Такође наручилац врши измену у конкурсној документацији и Обавештењу о покретању 
преговарачког поступка  у делу који се односи на РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ 
ПОНУДА, где стоји: 
 
РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЈЕ 31.05.2018. ГОДИНЕ ДО 9,00 ЧАСОВА 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 31.05.2018. ГОДИНЕ  У  10,00 ЧАСОВА. 
 
А Треба да буде:  
 
РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЈЕ 31.05.2018. ГОДИНЕ ДО 8 ЧАСОВА. 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 01.06.2018. ГОДИНЕ у 8,30 ЧАСОВА. 
 

СХОДНО ТОМЕ, НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА ЈЕ 
ОБЈАВЉЕНА ДАНА 24.05.2018. ГОДИНЕ ВАН СНАГЕ И ПРОГЛАШАВА ЈЕ 
НЕВАЖЕЋОМ А ОБЈАВЉУЈЕ НОВУ ВАЖЕЋУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДАНА 
28.05.2018. ГОДИНЕ И ПРОДУЖАВА РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ. 
 
СВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СУ ОБЕЛЕЖЕНЕ ЦРВЕНОМ БОЈОМ. 
 
 

 
 

 
Комисија за јавне набавке 

 


