
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев 

заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

софтвера базе за Централни регистар непокретних културних добара, трећа фаза, 

ЈН бр. 1.1.9- јнмв/18, са следећим питањима: 

 

„Код напомене на страни 10  

*Напомена: Наручилац не поседује изворни код Информационог система непокретних 

културних добара 

Имам пар питања: 

           1. Ко поседује изворни код? 

           2. Да ли ће бити достављен за даљи развој? 

           3. Да ли поседујете " backup" базе података и свих фајлова? 

Такође ме интересује у вези додатних услова на страни 11 

*Да је понуђач испоручио добро које је исто или слично предмету ове јавне набавке у 

периоду од претходних пет година. Потребна је најмање једна референца.  

 

Шта је потребно од документације за додатне услове, тј шта подразумевате под 

сличним добрима?“ 

 

 

 

Поводом достављеног захтева Комисија за јавну набавку бр. 1.1.9-јнмв/18 даје 

следеће одговоре: 

1. Изворни код поседује компанија Mega computer engineering. 

2. Неће бити достављен на даљи развој. 

3. Поседујемо бекап структуре, али не и мултимедијалних података. За податке и 

фајлове имамо бекап. 

4. Под сличним добром се подразумева софтверски програм који прати одређена 

база података, и који задовољава остале карактеристике наведене у конкурсној 

документацији, односно да садржи следеће карактеристике: 

1. Приступање бази података преко web апликације  

2. ограничења у приступу подацима на основу овлашћења и функција корисника, 

3. могућност истовременог рада више корисника на истим пословима,  

4. јединствену базу података,  

5. висок степен аутоматизације,  

6. могућност приказа и штампања свих потребних унапред дефинисаних образаца 

и извештаја (према подацима који би се вукли из модула),  

7. контролу унетих података од стране администратора, чиме се умањује 

вероватноћа грешке,  



8. вероватноћу отказивања система свести на минимум,  

9. ефикасну заштиту система и редовно креирање резервних копија базе података 

и/или система на одвојеном серверу 

10. доступност система 24 часа дневно, 7 дана у недељи. 

11. Испоручилац апликативног софтвера мора омогућити миграцију података у 
нову базу података. Минималан број подржаних промена на годишњем нивоу је 

100,000. 

 

 
 Документација којом се доказује испуњеност додатног услова је наведена на 

страни бр. 12/32 конкурсне документације (Упутство како се доказује испуњеност 

услова):  

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем: 

1) Изјаве сачињене на меморандуму са називима наручилаца, износима и 

периодом у коме су добра испоручена, потписане од стране одговорног лица 

понуђача и оверене печатом (референц листа), која треба да садржи најмање 

једну референцу, 

2)  Фотокопије уговора и коначних рачуна за добра наведена у изјави. 

 

 
 

 

 

                                                                                             К О М И С И Ј А  

                                                                           ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.1.9-јнмв/18 

 


