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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

             Број: 404-02-37/5-3/2020-02 

Датум: 28. август 2020. 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 ЈН 1.1.9/2020 – Софтвер за администрацију и 

управљање – Платформа за исцртавање (мапирање) мрежне топологије, идентификацију, 

аутентификацију и контролу портова мрежних уређаја даје појашњење  

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Питање заинтересованог лица:  

У оквиру конкурсне документације на страни 12/48 као вид додатних услова 

дефинисано је да се испуњеност пословног капацитета понуђача доказује „достављањем 

потврда или писма о ауторизацији произвођача софтверских модула (софтвера), или његовог 

генералног заступника за Европу, или локалне канцеларије произвођача за Републике Србију: 

1) да је понуђач овлашћен за учествовање у предметној набавци Наручиоца и 2) да је овлашћен 

за инсталацију, имплементацију и одржавање понуђених софтверских компоненти система“ 

Уколико се у обзир узме чињеница да се софтверски модули инсталирају на хардверски 

модул за прикупљање података који је захтеван и описан техничком документацијом, молимо 

Вас за потврду да је наведене потврде и писма о ауторизацији произвођача (или његовог 

генералног заступника за Европу, или локалне канцеларије произвођача за Републике Србију) 

неопходно доставити и за хардверски модул и све његове компоненте, посебно уколико се има 

у виду да је у питању сложени хардверски систем из више независних компонената, чији је 

функционални и вредносни удео у предметној набавци упоредив са софтверским модулима, 

ако не и већи. Мишљења смо да не постоји ни један реалан и у закону утемељен основ 

раздвајања софтверских модула од хардверских, а једно свеобухватним условом за све модуле 

(не делећи их субјективно на софтверске и хардверске, јер за то по нашем мишљењу не 

постоји основ) Наручилац постиже потпуну заштиту својих интереса и потпуну оправданост и 

логичност наведеног услова ауторизованости Понуђача, како за учествовање, тако и за 

инсталацију, имплементацију и одржавање свих компоненти система (и софтверских и 

хардверских). Све ово напомињемо са циљем комплетне и потпуне (а не парцијалне) 

облигационо-правне заштите интереса Наручиоца, која свакако не искључује 

административно-правна средства, чије је дејство проширено важећим Законом о јавним 

набавкама, управо онако како је Наручилац кроз одговор Комисије и навео у додатним 

појашњењима бр. 404-02-37/5-1/2020-02 од 25.08.2020. године. 
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Oдговор Комисије:  

 

Наручилац остаје при досадашњим условима за учешће који су дати у складу са 

начелима ЗЈН и потребама конкретне набавке.  

 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

                                   1. ______________________ 

                                   2. ______________________ 

                                                                                                     3. ______________________ 

Доставити: 

‒ Порталу ЈН; 

‒ архиви; 


