
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-109/2018-12/9 

Датум: 3. 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 31. 

децембра 2018. године у 12.58 сати: 

 

1.Питање заинтересованог лица: У додатним информацијама у вези са припремањем 

понуде, број документа 404-02-109/2018-12/5, у одговору под редним бројем 4. је 

наведено да је потребно да понуђач докаже да има довољан ниво стручности, знања и 

способности да одржава и унапређује постојећи систем који се у својој основи базира на 

технологији Microsoft Share Point. Истовремено, одговором под бројем 2. у објављеном 

документу број 404-02-109/2018-12/6 је појашњено да је ,,Портал на Microsoft platformi, 

што је промена у односу на претходне истоврсне јавне набавке’’. Сходно 

контрадикторним одговорима у истој јавној набавци, молимо за појашњење који је 

одговор истинит, а који није: Постојећи систем се базира на технологији Microsoft Share 

Point или Портал је на Microsoft платформи, што је промена у односу на претходне 

истоврсне јавне набавке. Наведено је врло битно јер, као што је указано у досадашњем 

току поступка, за набавку истоврсних услуга (а сам наручилац је потврдио и објавио 

кроз одговоре на питања на Порталу јавних набавки) у претходним годинама није 

захтевано да понуђач има статус/компетенције „Microsoft Certified Partner with 

Collaboration and Content competency“ и „Microsoft Certified Partner with Application 

Development”, нити су тражени сертификати  MCSA, MCSE нити MCSD, а сада је то 

услов за учешће у поступку? Пажљиво проучавајући кумулативно постављене додатне 

услове за учествовање у поступку јавне набавке како су дефинисани у конкурсној 

документацији (захтевани статуси/компетенције, сертификати и пословни капацитет из 

тачке 6.1 в на страни 22 КД), наручиоцу, као и потенцијалним понуђачима није тешко 

закључити да су услови дефинисани тако да их може испунити само тачно одређени 

добављач из Београда. 

1.Одговор Комисије:  

Нејасно је који део документације и одговора заинтересовани понуђач налази 

контрадикторним. Наиме, Microsoft Share Point, као што само име каже, технологија је 

компаније Microsoft. Конкретни заинтересовани понуђач, као што је Наручиоцу добро 

познато, израдио је, без пуштања у продукцију, нови портал који сада треба одржавати. 



 

Компетенције које се траже, такође је познато заинтересованом понуђачу, итекако су 

релевантне за услугу која се тражи. Тврдња да их само један понуђач може испунити 

нема утемељење у чињеничном стању, већ је плод зле намере, или недостатка 

стручности заинтересованог понуђача. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне 

документације. 

 

2.Питање заинтересованог лица: Чланом 54. Закона о јавним набавкама, прописан је 

обавезан састав комисије за јавну набавку код наручилаца. Ставом 6. овог члана, 

прописано је ,,За чланове комисије се именују лица која имају одговарајуће стручно 

образовање из области из које је предмет јавне набавке’’. Идућим ставом је даље 

прописано ,, Ако наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно 

образовање из области из које је предмет јавне набавке, у комисију се може именовати 

лице које није запослено код наручиоца’’. Сагласно наведеном, а имајући у виду да 

комисију код наручиоца у овом поступку чини 5 дипломираних правника (од којих два 

службеника јавних набавки) и један дипломирани инжењер организације рада, молимо 

за појашњење који од чланова комисије за јавну набавку има одговарајуће стручно 

образовање из области из које је предмет јавне набавке? Наведено је врло битно из 

разлога што су неке од обавеза комисије за јавну набавку, према слову Закона: 

,,припрема конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне 

конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем 

понуда или пријава’’. Сагласно наведеном, за давање адекватних одговора и појашњења 

у јавној набавци чији је предмет одржавање и унапређење портала судова и електронске 

поште, сагласно Закону је потребно да један од чланова комисије има одговарајуће 

стручно образовање из области ИТ струке, те се поставља питање правне ваљаности 

досадашњих објављених одговора, конкурсне документације, као и свих предузетих 

радњи у поступку ове јавне набавке. 

2. Одговор Комисије: 

Чланом 54. став 7. Закона о јавним набавкама прописано је да се за чланове комисије 

именују лица која имају одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет 

јавне набавке. Ставом 8. истог члана прописано је да ако наручилац нема запослено лице 

које има одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет јавне набавке, у 

комисију се може именовати лице које није запослено код наручиоца. Дакле, наручилац 

нема обавезу да, уколико нема лице које има одговарајуће стручно образовање из 

области из које је предмет јавне набавке, у комисију именује лице које није запослено 

код наручиоца  а које има одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет 

јавне набавке. Напомињемо, такође, да лица која чине комисију имају доказано 

вишегодишње искуство у раду на пословима које чине предмет набавке. 

 

 

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 
 


