
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-91/2018-12/5 

Датум: 19. новембар 2018. 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 

 - одржавање и даљи развој информационог система за надзор правосудних професија - 

 редни број 34/2018 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 16. 

Новембар 2018. године у 10.47 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У делу техничке спецификације предметне јавне набавке на страни 16, Наручилац у 

делу „Услуге одрживог развоја система за надзор над радом правосудних 

професија“ наводи следеће: 

„Захтев наручиоца је да се обухвате следеће услуге одрживог развоја са услугама 

одржавања система за надзор над радом правосудних професија: 

A. Подршка у проналажењу различитих врста грешака током коришћења 

имплементираног система за надзор над радом правосудних професија и њихово 

отклањање;  

Б. Измене имплементираног система за надзор над радом правосудних професија услед 

континуираних побољшања и иновација;  

В. Измене имплементираног решења услед измена и унапређења пословних процеса, 

интерних аката и процедура наручиоца;  

Г. Повезивање система за надзор над радом правосудних професија са другим 

информационим системима са циљем размене података и међусобне институционалне 

комуникације, што ће наручилац накнадно да специфицира у сарадњи са добављачем, у 

оквиру дефинисаног броја програмерских сати.“ 

Имајући у виду образложење услуга одржавања које је дато у конкурсној 

документацији (стране 17,18 и 19 КД-а) и табелу која је дата на страни 16 предметне 

конкрсне документације, указујемо Наручиоцу на техничку грешку у горе наведеном 

тексту, приликом које је су услуге из тачке Г дефинисане као тачка В. Молимо Вас да 

горе наведене захтеве у погледу предметних услуга ускладите са табелом на страни 16 

конкурсне документације и текстом техничке спецификације тако да гласи: 



„Захтев наручиоца је да се обухвате следеће услуге одрживог развоја са услугама 

одржавања система за надзор над радом правосудних професија: 

A. Подршка у проналажењу различитих врста грешака током коришћења 

имплементираног система за надзор над радом правосудних професија и њихово 

отклањање;  

Б. Измене имплементираног система за надзор над радом правосудних професија услед 

континуираних побољшања и иновација;  

В.  Измене условљене надоградњом решења и системског софтвера 

Г. Измене имплементираног решења услед измена и унапређења пословних процеса, 

интерних аката и процедура наручиоца; 

Повезивање система за надзор над радом правосудних професија са другим 

информационим системима са циљем размене података и међусобне институционалне 

комуникације, што ће наручилац накнадно да специфицира у сарадњи са добављачем, у 

оквиру дефинисаног броја програмерских сати.“ 

 

1. Одговор Комисије:  

Наручилац прихвата сугестију, у питању је техничка грешка и биће исправљена. 

Измењена Конкурсна документација биће доступна на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страни 19 предметне конкурсне документације Наручилац под тачком В наводи 

следеће: 

„В. Измене условљене надоградњом решења и системског софтвера  

Понуђена подршка ће у току периода пружања услуге одржавања вршити неопходне 

измене имплементираног решења тако да оно несметано функционише и након измене 

и унапређења пословних процеса у апликацијама јавних извршитеља.“ 

Имајући у виду да је рад јавних извршитеља дефинисан и бројним подзаконским 

актима,молимо Наручиоца да нам потврди да горе наведени захтев мора бити у складу 

са правилником о раду извршитеља и да у складу са тим допуни текст конкурсне 

документације. 

 

2. Одговор Комисије: 

Потврђујемо да све измене условљене надоградњом решења и системског софтвера 

морају да буду у сагласности са важећим прописима којима се уређује рад јавних 

извршитеља, у вези са тим, разјашњење се налази у допуњеном тексту конкурсне 

документације. 

 

 

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 


