
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-115/2015-12/5 

Датум: 9. октобар 2015. 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 за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 

- одржавање и даље унапређење интернет презентација - 

редни број 33/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 8. 

октобра 2015. године у 14.32 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У којој технологији је урађен постојећи CMS (база, програмски језик)? 

 

1. Одговор Комисије: 

У делу 3.1 Конкурсне документације јасно је наведено да су софтвери за 

управљање саджајем (CMS) за портал Министарства правде, као и за портал 

Комисије за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944. године, посебно 

прилагођени, нису типски, израђени су коришћењем технологије PHP + MySQL. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је CMS за оба портала исти? 

 

2. Одговор Комисије: 

Није. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је у питању custom CMS или неки други постојећи framework? 

 

3. Одговор Комисије: 

У питању је custom CMS. 

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Кратак опис функционалности тренутног CMS и које дораде су битне? 



 

4. Одговор Комисије: 

У погледу описа функционалности, у делу 3.2 и 3.3 Конкурсне документације је 

јасно наведено које функционалности постоје у садашњим програмима за 

управљање садржајима (CMS). Укратко, управљање текстом, сликом, видео 

садржајем, документима за преузимање, регистрима и аутоматском разменом 

података са постојећим регистрима. У погледу битних дорада, у делу 3.4 Конкурсне 

документације наручилац је захтеве дефинисао у човек/сатима, у овом тренутку 

није познато које ће све измене бити тражене јер ће оне пре свега зависити од 

промене позитивноправних прописа, потреба наручиоца, измене Смерница за 

израду сајтова државних органа и осталих релевантних фактора који у овом 

тренутку нису познати, те је тај захтев наручиоца дефинисан на овај начин.  

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Хостинг сервера је код добављача који је задужен за одржавање хардвера и 

софтвера? 

 

5. Одговор Комисије: 

Понуђач којем буде додељен уговор у овом поступку јавне набавке је у обавези да 

обезбеди сервер, подеси и инсталира потребне параметре, као и да га одржава. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Владимир Пејчић, дипломирани правник 

- Марио Малетић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Дарко Бошковић, ССС 

- Небојша Павловић, гимназија 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке (запослена 

у Дирекцији за управљање одузетом имовином) 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


