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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 
             Број: 404-02-37/5-4/2020-02 

Датум: 02. септембар 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 

 
 

Питања заинтересованих лица:  

1. На страни 10/48 конк. документације, III НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ 

ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА наведено је следеће: 

Као доказ да понуђена пратећа опрема (хардверска платформа) испуњава захтеване 

техничке карактеристике, понуђач доставља: 

Каталог (проспект) произвођача опреме у коме су обележене све захтеване техничке 

карактеристике. Уколико каталог (проспект) произвођача не садржи опис свих 

захтеваних техничких карактеристика, понуђач је дужан да уз исти достави и опис 

техничких карактеристика на документу који мора бити оверен печатом и потписан од 

стране овлашћеног лица произвођача или документ произвођача са описом техничких 

карактеристика који мора бити оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 

произвођача. 

 

Узимајући у обзир усвојени Закључак о укидању обавезне употребе печата у пословању 

предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права ("Сл. 

гласник РС", бр. 28/2018), као и чињеницу да је употреба печата у већини Европских 

земаља укинута (а и глобално у свету), молимо вас за потврду да ћете као исправне и 

валидне прихватити документе издате од произвођача опреме које садрже електронски 

потпис, у случају да неки од произвођача немају печат у употреби, а да користе дигиталне 

потписе у пословању. 

 

2. У одговору на постављена питања од 28.08.2020. године, Наручилац је навео да остаје 

при дотадашњим условима за учешће који су дати у складу са начелима ЗЈН и потребама 

конкретне набавке. Постављено питање односило се на законитост увођења додатног 

услова пословног капацитета Понуђача, кроз парцијално и селективно издвајање 

одређених делова целокупног система у односу на цео систем. Конкретно, селективно су 

захтеване ауторизације и друга одговарајућа и наведена документа само за два 

софтверска модула, док је хардверски модул, као трећи и интегрални и неодвојиви део 
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целог система, комплетно изостављен, без икаковог јасног образложења, и без 

утемељења у ЗЈН. Са једне стране, у одговорима на постављена питања од 25.08.2020. 

године број. 404-02-37/5-1/2020-02 Наручилац оправдава увођење додатних услова 

пословног капацитета кроз призму „правне заштите својих интереса“, а кроз следећи 

одговор на постављена питања од 28.08.2020. године број 404-02-37/5-3/2020-02 

директно оспорава овај свој став и одговор, општим и непрецизним одговором, 

селективном применом услова којима своја права штити само на софтверским модулима, 

док хардверске модуле искључује директно, пре свега на незаконит а онда и нелогичан 

начин. У свом одговору Наручилац није дао директно објашњење заинтересованим 

Понуђачима из ког разлога је наведени услов пословног капацитета изостављен за 

хардверски модул, као интегрални део целог система на који се имплементирају и 

инсталирају наведени софтверски модули, чиме су сви заинтересовани Понуђачи остали 

ускраћени за Законски основ селективне применљивости додатног услова пословног 

капацитета. Стога, молимо вас за директно, прецизно и јасно појашњење следећег: 

По ком законском основу Наручилац селективно одређује да се на два софтверска модула 
примењује додатни услов, а на трећи интегрални и функционални део целог система 
(хардверски модул) се услов не примењује исти услов? Молимо вас да нам дате јасан 

прецизан и тачан одговор по овом питању, како не бисте свим Понуђачима омогућили 
исправну припрему своје понуде, и како бисте ову нејасноћу отклонили. У супротном, 

бићемо принуђени да наша права заштитимо на други начин који прописује ЗЈН.  
Скрећемо пажњу да се додатни услов пословног капацитета односи на овлашћеност 
понуђача да се комплетан захтевани систем имплементира, инсталира и одржава у 

периоду од 12 месеци.  
 

По ком законском основу Наручилац селективно одређује да се на два софтверска модула 
примењује додатни услов, а на трећи интегрални и функционални део целог система 
(хардверски модул) се услов не примењује исти услов? Молимо вас да нам дате јасан 

прецизан и тачан одговор по овом питању, како не бисте свим Понуђачима омогућили 
исправну припрему своје понуде, и како бисте ову нејасноћу отклонили. У супротном, 

бићемо принуђени да наша права заштитимо на други начин који прописује ЗЈН.  
Скрећемо пажњу да се додатни услов пословног капацитета односи на овлашћеност 
понуђача да се комплетан захтевани систем имплементира, инсталира и одржава у 

периоду од 12 месеци.  
 

3. На који начин ће Понуђач бити у могућности да, како то Наручилац на страни 9/48 конкурсне 

документације захтева, имплементира хардверски систем на локацији Наручиоца, и да пружи 

услугу подршке и одржавања платформе за исцртавање (мапирање) мрежне топологије, 

идентификацију, аутентификацију и контролу портова мрежних уређаја период не мањи од 12 

(дванаест) месеци, уколико он није овлашћен и за имплементацију, инсталацију и одржавање 

хардверског модула, с обзиром да оба софтверска модула раде на захтеваном хардверском 

модулу, те да ако Понуђач није овлашћен да исти одржава - ово директно за последицу има 

немогућност одржавања софтверских модула, чиме се смисао овлашћености за одржавање 

софтверских модула у потпуности губи као и логичка веза са предметном набавком? 

 

4. По ком основу и принципу су софтверски модули развојени од хардверског модула када 

је у питању испуњење додатних услова које је захтевао Наручилац? Такође вас и овде 

молимо за прецизан и јасан одговор, без одговора општег типа „да Наручилац тако штити 

своје интересе“, јер бисмо желели да нам појасните и разјасните ову нејасноћу која нас 

онемогућава да јасно сагледамо потребе Наручиоца и захтеве који су постављени пред 

потенцијалне понуђаче, што директно утиче на могућност да исправно спремимо своју 

понуду. 
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5. Узимајући у обзир да се тренутни додатни услови по питању пословног капацитета 

односе само на два софтверска модула, уколико је по субјективном шватању Наручиоца 

основ применљивости додатног услова искључиво раздвајање на софтвер и хардвер (који 

год да је разлог за ово, а свакако је неутемељен и противзаконит), молимо вас за 

појашњење како се у том случају посматра „заштитана апликација хардверског модула“ 

с обзиром да и она сама представља независан софтверски модул, који у том случају није 

обухваћен додатним условом? 

 

6. Уколико Наручилац остаје при ставу да су само два софтверска модула обухваћена 

додатним условом пословног капацитета (захтеваним ауторизацијама), молимо вас за 

прецизно и јасно појашњење по ком основу је из овог услова изостављен софтверски 

модул „заштитна апликација хардверског модула“?  

 

7. У случају да је основ дефинисања додатних услова (по нашем мишљењу неоснована) 

подела на „софтверске модуле“ и „хардверски модул“ по критеријуму да ли је нешто 

софтвер или хардвер, молимо вас да у том случају извршите измену конкурсне 

документације, и додатним условом пословног капацитета у том случају обухватите све 

софтверске модуле, укључујући и „заштитну апликацију хардверског модула“, дакле на 

начин који би обухватио све софверске модуле, а не само два од три, што је опет 

прозивзаконито, нелогично и субјективно. 

 

8. Молимо Вас за техничко појашњење и образложење, као и законску основаност и 

утемељење додатног услова пословног капацитета по питању овлашћености за 

имплементацију, инсталацију и одржавање софтверских модула захтеване платформе, у 

домену који се односи искључиво на софтверске модуле, изостављајући намерно из 

услова овлашћеност за хардверски модул као интегрисани део целе платформе, а 

истовремено захтевајући имплементацију, инсталацију и одржавање истог тог 

харверског модула на локацији Наручиоца. Хардверског модула на који се притом 

имплементирају и инсталирају ти исти софтверски модули.  

На техничком, инжењерском и организационом нивоу је немогуће испунити захтевани 

услов одржавања комплетног система на нивоу од 12 месеци како то захтева Наручилац, 

уколико исти услов овлашћености за имплементацију, инсталацију и одржавање покрива 

само два од три захтевана модула. 

 

 

 

Oдговори Комисије:  

 
Одоговор 1: 

Наручилац потврђује, да ће као исправне и валидне прихватити документе издате од 
произвођача опреме које садрже електронски потпис, у случају да неки од произвођача немају 
печат у употреби, а да користе дигиталне потписе у пословању, у складу са инструкцијама на 

страни 15 од 48 конкурсне документације, одељак 6. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ, да 
приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна у складу са Закључком о укидању 
обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и правних лица 

приватног права („Сл. Гласник РС“, бр. 28/2018). 
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Одговор на питања 2-8: 

Наручилац прихвата сугестије/примедбе у домену додатних услова који се односе на 

пословни капацитет Понуђача. 
 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

                                   1. ______________________ 

                                   2. ______________________ 

                                                                                                     3. ______________________ 

Доставити: 

‒ Порталу ЈН; 
‒ архиви; 


