
   

  

Влада Републике Србије 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ  

        Број: 404-02-58/2018-01 

      Датум: 03.12.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде 

 

 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Одговор 3 на питања од 29. новембра 2018. 

године, у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН – О - 8/2018 за добра – 

Централни информациони систем у области угоститељства и туризма. 

 

На основу упутства понуђачима како да припреме понуду, обраћамо Вам се са молбом 

за појашњење  конкурсне документације – JН добара – Централни информациони систем 

у области угоститељства и туризма. 

 

Питање бр. 1 

У конкурсној документацији за набавку добара бр. ЈН – О- 08/2018 „Централни 

информациони систем у области угоститељства и туризма“ у делу број IV – Услови за 

учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказују испуњености услова – 

Додатни услови – тачка 4.6 код утврђивања неопходног пословног капацитета, тражи се 

да је понуђач пружио услуге израде софтвера у последње три године за најмање два 

органа државне управе Републике Србије или имаоца јавних овлашћења у одређеној 

вредности. 

Чланом 76. став 2. ЗЈН утврђено је да наручилац одређује у конкурсној документацији 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет 

јавне набавке. 

Имајући наведено у виду може се закључити да се дефинисање додатних услова за 

учешће у поступку јавне набавке прописује у смислу испуњености услова који се тичу 

компетентности понуђача да узму учешће у поступку јавне набавке, а не никако коме су 

наручиоцу, односно групи одређених наручилаца пружене услуге у одређеном 

временском периоду како се то захтева конкурсном документацијом. Ово посебно што 

тако постављен додатни услов није у вези са предметом јавне набавке. 

У складу са наведеним је и Начелни правни став Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки, 3. општа седница, 14.04.2014. године - 15. став. 

На основу члана 63. став 2 ЗЈН, као заинтересовано лице, указујемо наручиоцу на уочену 

неправилност у конкурсној документацији, како би се ова неправилност отклонила из 

конкурсне документације. 



 

Oдговор:  

 

Наручилац је у конкретном случају захтевао одређен пословни капацитет понуђача у 

потпуности у складу са предметом јавне набавке - Централни информациони систем у 

области угоститељства и туризма, што укључује регистре, односно евиденције за 

потребе државних органа Републике Србије. Наведени услов није у супротности са 

Начелним правним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки (3. општа седница, 14.04.2014. године - 15. став), пошто исти прецизира да 

додатни услови не могу бити одређени као елементи критеријума у смислу члана 84. 

став 2. Закона о јавним набавкама (http://kjn.rs/3-opsta-sednica-14-04-2014-godine-15-stav-

clan-76-zjn2012/ ). Наручилац остаје при захтевима траженим у конкурсној 

документацији. 

 

 

Питање бр. 2 

Уважавајући да Споразум о слободној трговини у централној Европи (CEFTA споразум) 

и Споразум о специјалним паралелним везама са Републиком Српском, које је 

ратификовала Република Србија, као основни постулат подразумевају једнакост у 

пословању свих субјеката са седиштем на територији потписница споразума, 

постављамо питање да ли потенцијални понуђач који је пружио услуге израде софтвера 

у последње три године за најмање два органа државне управе или имаоца јавних 

овлашћења државе потписника наведених споразума испуњава конкурсном 

документацијом постављени захтев у вези са пословним капацитетом. 

 

Oдговор: Имајући у виду одговор на питање број 1.  Наручилац остаје при захтевима 

траженим у конкурсној документацији. 

 
КОМИСИЈА 
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