
 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на захтев за 

додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку 

јавне набавке услуга - Централизовани систем за бекап података, ЈН 12/2020. 

 

Питање: 

„Poštovani, 

 Kao potencijalni učesnik na tenderu, molimo Vas za pojašnjenje sledećeg uslova iz poslovnog 

kapaciteta. 

 “Пословни капацитет 

2. 

Да је понуђач успешно испоручио минимално један пројекат ИТ стратегије у последње три 

године у институцији Републике Србије, минималне вредности 5.000.000,00 милиона динара без 

ПДВ-а.” 

S obzirom da iz ovoga proističe da je minimalna vrednost 5 biliona dinara (pet miliona miliona). 

Unapred zahvaljujem na pojašnjenju. 

S poštovanjemˮ 

 
Одговор на питање: 

Комисија за јавну набавку истиче да се ради о техничком пропусту, тј. да се не ради о 

износу од пет билиона, већ о износу од пет милиона динара без припадајућег износа пореза. У 

складу са наведеним овим путем врши се измена конкурсне документације, и то тако што се у 

оквиру поглавља III Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама) и упутство како се доказује испуњеност тих услова, пододељак Пословни капацитет, 

тачка 2. мења тако да гласи: 

 

2. 

Да је понуђач успешно испоручио 

минимално један пројекат ИТ 

стратегије у последње три године у 

институцији Републике Србије, 

минималне вредности 5.000.000,00 

(словима: пет милиона и 00/100) 

динара без ПДВ-а 

Потписана референца референтног наручиоца, под 

пуном материјалном и моралном одговорношћу, да 

је понуђач успешно испоручио минимално један 

пројекат ИТ стратегије у последње три године у 

институцији Републике Србије, минималне 

вредности 5.000.000,00 (словима: пет милиона и 

00/100) динара без ПДВ-а 

 

Напомена: 

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације и исти је објављен на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 25. септембра 2020. године. 

  

 

Комисија за јавну набавку ЈН 12/2020 
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