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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке  - Набавка менаџмент 

информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016, 
достављенa су следећа питања, односно захтеви за додатним информацијама и  

појашњењима у вези са припремањем понуде: 

П И ТА Њ А 

1.     На страни 8. Конкурсне документације наведено је: „МИС мора имати могућност 
интегрисања дигиталних сертификата издатих од стране сертификационих органа у 
Србији.“ Молимо вас да измените документацију тако да прецизирате захтев, у 
смислу, да ли се указује на могућност интегрисања квалификованог електронског 
потписа, у складу са прописима Републике Србије, или се пак мисли на неку другу 
врсту не-квалификованих електронских потписа. Такође, молимо вас да одредите 
ниво интегрисања (преглед функционалности, делове система са којим се 
интегрише), како би се могли проценити одговарајући трошкови, те припремила 
прихватљива понуда, према чл. 61 ЗЈН. 

2.     На страни 8. Конкурсне документације наведено је „Понуђено решење мора бити 
развијено у некој од стандардних светских технологија за развој софтвера и база 
података (Oracle, IBM, Microsoft или одговарајуће).“ На страни 9. Конкурсне 
документације наведено је „Дозвољено је коришћење “open-source” 
библиотека/компоненти/решења, под условом да задовољавају GPL, LGPL и/или 
мање рестриктивне лиценце. Понуда мора да обухвати опис техничког решења као 
и физичку и логичку архитектуру.» Молимо вас да измените документацију да 
ускладите два опречна захтева, те определите да ли је могуће понудити решење 
базирано на open-source решењу/технологији. 

3.     На страни 8 Конкурсне документације наведено је „Крајње тачке (еndpoints) морају 
бити заштићене анти-вирус програмом, софтвером за сузбијање лоших програма 
(anti-malware)...». У даљој спецификацији софтверског решења, није потом нигде 
захтевано да се понуди одређен број лиценци за поменута решења. Молимо вас 
да измените документацију тако да децидно наведете да није потребно да 
понуђач обухвати у понуди антивирус програм/лиценце и anti-malware 
програм/лиценце, односно на уклоните део спецификације који тренутно, овако 
формулисан, ствара заблуду код понуђача, те ствара простор за евентуалну 
неупоредивост понуда. 

4.     На страни 9 Конкурсне документације наведено је да је укупан број корисника МИС 
-а ће бити минимум 500, док број корисника који ће истовремено приступити 
систему је 100. Како је број лиценци код већине произвођача софтвера, који се 
мора понудити/набавити, сходно политици лиценцирања, везан за максималан 
број корисника, молимо вас да одредите максималан број корисника система, 
односно максималан број истовремених (конкурентних) корисника система, и то по 
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кључним деловима – управљање документима, рачуноводствени систем, 
писарница-скенирање документације. 

5. На страни 86. Конкурсне документације наведено је да су докази за кадровски 
капацитет: копије потписаних и оверених потврда којима се доказује тражено 
рaдно искуство, или друге исправе којима се доказује тражено радно искуство 
(копије уговора о раду/уговора о привремениим и повременим пословима, уговор 
о делу или друго). Како међутим нисте одредили јасно и недвомислено, како то 
захтева ЗЈН, начин на који се доказује испуњеност услова (доказе, по чл. 77), 
молимо вас да измените наведени текст тако да не постоји могућност да се тумаче 
термини «друге исправе»  и «или друго», већ да се се јасно наведе списак доказа 
који су прихватљиви за испуњење услова по питању кадровског капацитета, а како 
би се могла вршити оцена понуда, односно да се понуде могу упоредити, те 
уопште припремити као прихватљиве од стране понуђача. Како се ради о једном 
од додатних услова, молимо вас да прецизно одредите доказе, како би се 
отклонила свака нејасноћа у смислу прихватљивости и упоредивости понуда.  

6.  На страни 85. Конкурсне документације наведено је: «Минимум 1 запослено или 
радно ангажовано лице које мора имати минимум 10 година радног искуства на 
овој позицији и да поседује сертификат Project Management Professional (Project 
Management Professional (PMP) od PMI (Project Management Institute) или PRINCE2 
(Projects IN Controlled Environment) од AXELOS Ltd или сертификат ИПМА 
(International Project Management Association). « Молимо вас да измените захтев 
везан за сертификате, тако да се не позивате на издаваоце у смислу пружалаца 
услуга тренинга и/или полагања испита, јер њих има више у свету (Axelos, 
Peoplecert, ILX, и др.), те да у том смислу, одредите да су потребни важећи 
сертификати (копије), на дан отварања понуда, било код нивоа компетенције (који 
је различит код свих поменутих сертификата), и то: Project Management Professional 
или PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) или сертификат International 
Project Management Association. Како се ради о једном од додатних услова, 
молимо вас да прецизно одредите доказе, како би се отклонила свака нејасноћа у 
смислу прихватљивости и упоредивости понуда. 

 

О Д Г О В О Р И 

1. Како је дефинисано Конкурсном документацијом, врши се интегрисање 

квалификованог електронског потписа у складу са прописима Републике Србије, 

које се односе на квалификоване електронске прописе. На страни 8 конкурсне 

документације је наведено: „МИС мора имати могућност интегрисања дигиталних 

сертификата издатих од стране сертификационих органа у Србији.“ Интегрисање је 

минимум на нивоу функционалности потписивања и верификације потписа, као и 

аутентикација и ауторизација уз коришћење дигиталних сертификата. 

2. Како је дефинисано Конкурсном документацијом, на страни 8:“Понуђено решење 

мора бити развијено у некој од стандардних светских технологија за развој 

софтвера и база података (Oracle, IBM, Microsoft или одговарајуће)“, док се 

дозвољава коришћење “open-source” библиотека/компоненти/решења, за поједине 

компоненте система мањег опсега. 

3. У складу са Конкурсном документацијом, није потребно понудити лиценце. 



4. У складу са Конкурсном документацијом: „Укупан број корисника МИС-а ће бити 

минимум 500, док број корисника који ће истовремено приступити систему је 100“, 

независно од политке лиценцирања појединих делова система. 

5. На страни 86 конкурсне документације наведено је, између осталог, да се 

достављају следећи докази који се односе на кадровски капацитет: 

- копије потписаних и оверених потврда којима се доказује тражено рaдно искуство, или 

друге исправе којима се доказује тражено радно искуство (копије уговора о раду/ уговора 

о привременим и повременим пословима, уговор о делу или друго). 

 

Под „друго“ подразумева се било која форма исправе, односно документа из којег се може 

утврдити захтевано радно искуство. 

Потребно је доказати услов који се односи на трајање радног искуства, а форма документа 

који ће понуђач доставити није битна. 

Испуњеност наведеног услова неће зависити од тога у којој је форми достављен доказ, већ 

од тога да ли суштински доказује услов који се односи на кадровски капацитет. 

 

6. Може се достовити и сертификат издат од овлашћеног сертификационог тела. 

Подразумева се да су сертификати важећи, без обзира на ниво компентенције.  

 

 

НАПОМЕНА: У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ови одговори 

на постављена питања представљају појашњење Конкурсне документације за набавку 

менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 

6/2016 и постају њен састaвни део. 

 

3. март 2017. године 

 

   


