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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке софтвера за 
потрeбе РФЗО, бр. јавне набавке: 404-1-105/19-13 

 
             Дана 30.04.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке софтвера за потребе РФЗО, бр. јавне набавке: 404-1-
105/19-13, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15).  

 

               Питање:  

 

                „Овим путем упућујемо захтев за додатним информацијама и појашњењем у вези са 
припремањем понуде, као и да укажемо на недостатак и неправилност у конкурсној документацији, у 
вези са јавном набавком„Набавка софтвера за потребе РФЗО“, број јавне набавке: 404-1-105/19-13.  
               Наиме, код дефинисања услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, на страни 
14. конкурсне документације, тачка 1.2. испуњавање додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке, дефинисањем Пословног капацитета под 1), став 2. дефинисали сте 
„да понуђач поседује: Gold Application Integration; Gold Datacenter; Gold Application Development; Silver 
Learning; Gold Cloud Platform које су локално стечене, на територији Републике Србије.“  
            Сматрамо да је овим условом тј. ограничавањем територије на којој су стечени додатни услови 
од стране потенцијалних понуђача, онемогућено Начело обезбеђивања конкуренције из Члана 10. 
Закона о јавним набавкама Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), став 
2. где је дефинисано да „Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може 
онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и 
критеријума“, као и да је онемогућено Начело једнакости понуђача из Члана 12. истог Закона, где је 
дефинисано да „Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, 
предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из 
класификације делатности коју обавља понуђач.“  
           Овиме сматрамо да се такође може нарушити Законом о јавним набавкама дефинисано 
„Спречавање корупције и сукоба интереса“, кроз повреду Интерног акта и контроле набавки, што је 
дефинисано чланом 22. истог Закона „Наручилац је дужан да донесе акт којим ће ближе уредити 
поступак јавне набавке унутар наручиоца, а нарочито начин планирања набавки (критеријуме, 
правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и 
истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеве поступка јавне набавке, начин 
извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролу јавних 
набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.  
Садржину акта из става 1. овог члана ближе уређује Управа за јавне набавке.  
             Ако након доношења интерног акта Управа за јавне набавке утврди несагласност интерног 
акта са овим законом дужна је да о томе обавести наручиоца, са предлогом о начину његовог 
усклађивања и роком.  
Ако наручилац не поступи на начин и у року из става 3. овог члана Управа ће обавестити орган који 
врши надзор над пословањем наручиоца и Државну ревизорску институцију и покренути поступак 
пред Уставним судом.  
            Наручиоци су дужни да интерни акт објаве на својој интернет страници.“  
            Молимо вас да нам дате појашњења у вези са начином дефинисања додатног услова који смо 
навели у нашем захтеву, а тиме ближе образложите начин којим Наручилац задовољава Члан 10. 
Закона о јавним набавкама, Члан 12. Закона о јавним набавкама, као и Члан 22. Закона о јавним 
набавкама. У супротном, молимо вас да наведени додатни услов измените, као и да омогућите 
продужење рока за подношење понуда, како би потенцијални понуђачи благовремено пирипремили 
документацију за овако измењен захтев Наручиоца.“  
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            Одговор: 
 
          Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације, с обзиром на то да је пословним 
капацитетом тражено да понуђач поседује: Gold Application Integration, Gold Datacenter, Gold 
Application Development, Silver Learning, Gold Cloud Platform које 
су локално стечене, на територији Републике Србије из разлога да би се захтевана специјалистичка 
обука и специјалистичка радионица, које су тражене конкурсном документацијом и чије спровођење 
представља уговорну обавезу, спровеле адекватно, будући да локално стечене компетенције имају 
специфичности у односу на те исте компетенције стечене на другим подручјима, узимајући у обзир да 
су исте стечене у складу са законском регулативом Републике Србије, а која се разликује од земље 
до земље. 
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_____________________ _____________________ 
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