
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-109/2018-12/11 

Датум: 4. јануар 2019. 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 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

одрживи развој Портала, интернет презентацијаи електронске поште у надлежности 

Министарства правде  

 редни број 43/2018 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 3. јануара 

2019. године у 12.40 сати: 

 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

У измењеној конкурсној документацији, као додатни услов за учсествовање у поступку 

ЈН је тачком 8.1-а на страни 23. конкурсне документације захтевано да понуђач има 

најмање једно радно ангажовано лице са важећим сертификатом на дан објаве позива 

„Nielsen Norman Group User Expеrience Certificatе“ или сертификат еквивалентног нивоа 

стручности за понуђени систем. Имајући у виду да је појам ,,сертификата еквивалентог 

нивоа стручности за понуђени систем’’ прешироко дефинисан, молимо за прецизније 

појашњење: сертификати којих издавалаца су доказ о испуњености овог услова, који 

ниво сертификата је прихватљив, обзиром да различита сертификациона 

тела/произвођачи различито степенују сертификате у складу са интерним процедурама, 

а све у циљу извесности у припреми понуде у поступку јавне набавке. Овако 

дефинисаним захтевом наручиоцу се даје могућност да без претходно јасно 

дефинисаних параметара цени критеријуме за учествовање понуђача у поступку јавне 

набавке, што може одређене понуђаче ставити у неједнак положај са другим 

понуђачима, противно Закону о јавним набавкама. 

 

 

1.Одговор Комисије:  

 

Наручилац је прихватио првобитну сугестију, у принципу је довољан било који 

сертификат који би доказао да постоји тражени кадровски капацитетет.  

 

Ово су само неки од примера, не и исцрпна листа: 

https://dynomapper.com/blog/19-ux/441-top-15-ux-certification-programs-to-learn-user-

experience 

https://dynomapper.com/blog/19-ux/441-top-15-ux-certification-programs-to-learn-user-experience
https://dynomapper.com/blog/19-ux/441-top-15-ux-certification-programs-to-learn-user-experience


С друге стране, сматрамо да је излишно одговарати на тврдње о начину на који ће 

комисија одлучивати. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Марио Малетић, дипломирани правник;  

- Владимир Пејчић, дипломирани правник;  

- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;  

- Ана Ђилас, дипломирани правник; 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 
 

 


