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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

Број: 404-02-00025/4-2/2019-02 

Датум: 24. мај 2019. године 

Б е о г р а д 

 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) Комисија у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 6/2019 – Услуге 

медијског праћења активности Министарства омладине и спорта, даје појашњење  
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Питање заинтересованог лица:  

 

1) Одредбама члана 4. модела уговора, који је саставни део Конкурсне документације  

ЈН 6/2019 Министарства омладине и спорта , дефинисано је да све материјале од става 1-3 

члана 4. уговора  физичка лица, могу неограничено публиковати и користити у сопствене и 

некомерцијалне сврхе, као и сви државни органи и организације, јавне медијске установе, 

спортски савези, Олимпијски комитет Србије и сва остала правна лица која се финансирају из 

буџета Републике Србије, могу их такође неограничено публиковати, без икакве надокнаде и 

ограничења, али да се при тој публикацији наведе  Добављач, као извор тих материјала.  

Сматрамо да наведени члан 4. модела наведеног уговора  треба уредити, имајући у виду 

да је нејасан.  

Наиме, треба нагласити (уколико је већ одређено неограничено публиковање и 

коришћење свих материјала од става 1-3 члана 4 уговора), дакле и оних чији је титулар 

Република Србија, а и  Добављач , да се под тим материјалима подразумевају само они чији је 

титулар Република Србија, а не Добављач, будући да сва физичка лица не могу неограничено 

публиковати материјале који су у власништву Добављача. Или пак, да се дефинише наведени 

члан тако да стоји да физичка лица могу користити те материјале али само у сопствене, а не 

комерцијалне сврхе.  

Дакле, наведени члан 4. треба у потпуности уредити и учинити га јасним и прецизно 

дефинисаним.  

 

Oдговор Комисије:  

Члан 4. гласи: 

„Наручилац овим Уговором стиче право да материјале који настану у току извршења 

уговорених услуга, неограничено користи за потребе информисања јавности и друге потребе 

које произилазе из делокруга послова Наручиоца.  

На материјалима који настану у току извршења Уговора Добављач има ограничена 

имовинска ауторска права, што подразумева да је Добављач титулар ауторских права једино 

према правним лицима чији оснивач није Република Србија или која се не финансирају из 

буџета Републике Србије, буџета територијалне аутономије или буџета јединица локалне 

самоуправе.  

Према лицима који се финансирају из наведених извора, као и према међународним и 

међународним спортским организацијама имовинска ауторска права има искључиво 

Наручилац тј. Република Србија.  

Имајући у виду одредбе става 13. овог члана, материјал који је настао у току 

извршења овог Уговора између осталог могу трајно користити, неограничено публиковати 
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без икакве надокнаде и без икаквог ограничења у времену, простору, средству публиковања 

физичка лица искључиво за сопствене и некомерцијалне сврхе, државни органи и организације, 

јавне медијске установе, спортски савези, Олимпијски комитет Србије и сва остала правна 

лица која се финансирају из буџета Републике Србије, буџета територијалне аутономије или 

буџета јединица локалне самоуправе.  

Уговорне стране су сагласне да се на материјалу из става 1. овог члана, који се може 

публиковати наведе Добављача као извор материјала и лично име аутора, приликом објаве у 

средствима јавног информисања, односно публиковања, ако је таква информација 

достављена од стране Добављача.  

У случају да таква информација није достављена Наручиоцу, евентуалне одштетне 

захтеве због повреде моралних права сноси Добављач.”   

 

Наведеним чланом у ставу 2. и 3. извршена је подела ауторских права и то: 

 у ставу 2. негативним одређењем, на начин да Добављач има ауторска права 

према правним лицима чији оснивач није РС, или која се не финансирају из 

јавних финансија; 

 у ставу 3. позитивним одређењем према којим субјектима РС има искључива 

ауторска права; 

Ставом 4. прецизирано је ко и под којим условима може користити материјал који 

настане у току извршења Уговора, између осталог наведена су и физичка лица, са 

ограничењем да исти могу, користити али „искључиво за сопствене и некомерцијалне 

сврхе.” Тако да је ова одредба довољно прецизна и у најмању руку,  истог домашаја, као и ваш 

предлог изражен синтагмом „али само у сопствене, а не комерцијалне сврхе.”  

 

2) У делу  "II Врста и опис услуга, начин контроле и обезбеђење гаранције квалитета, 

период пружања услуга"  исти би требало изменити, с обзиром да је наведено да 

Министарство омладине и спорта, као уговорна страна има право приступа и могућност 

свакодневног преузимања свих актуелних информација из базе Добављача као друге уговорне 

стране и агенција са којима Добављач сарађује, што није законски прихватљиво, будући да 

Министарство омладине и спорта не може имати право приступа бази података трећих лица 

које у конкретном случају нису уговорна страна, а са којима Добављач сарађује, јер би таквим 

видом поступања права тих трећих лица могла да буду угрожена, а да Добављач носи 

последице.  

Дакле, Добављач нема законско право, у таквом случају, да својој уговорној страни 

преноси ауторска права трећих лица без сагласности и дозволе тих лица. 

 

Одговор Комисије: 

Одредбе које се односе на приступ агенцијама са којима понуђач сарађује брисаће се 

изменом конкурсне документације.  

                                                                                                   За Комисију 

Милан Божовић, дипл. прав.  

Доставити: 

 

‒ Порталу ЈН; 

‒ архиви; 

 

 

 


