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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 124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављамо Одговор 1 на питањa од 31. маја 2019. 

године, у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ-07/2019 за добра – 

Централни регистар становништва-архитектура система. 

 

Питање бр. 1 

У конкурсној документацији  на страни 11 у поглављу Додатни услови,  тачком 4.6.1 

предвиђено је да је понуђач дужан да испуни следећи услов: 

да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда 

успешно урадио најмање три сложена стратешка ИТ пројекта у складу са TOGAF (The 

Open Group Architectural Framework) стандардом и неком од референтних архитектура 

за развој архитектуре организације (EA-Enteprise Architecture). 

 

Овако постављен захтев, са навођењем посебног стандарда дискриминише велики број 

потенцијалних понуђача, па је самим тим  супротан начелу обезбеђења конкуренције 

предвиђен Законом о јавним набавкама.  

Како на територији Републике Србије у последње три године није рађен велики број 

сложених, за Републику Србију стратешких ИТ пројеката, мишљења смо да је постављен 

захтев дискриминишући и да је нужно да се изврши допуна конкурсне документације, 

односно да се прихвате референце за три сложена стратешка пројекта у складу са неким 

стандардом који је еквивалентан захтеваном, као што је УММ методологија за 

моделовање пословних процеса или агилне методологије развоја информационих 

система. 

 

Oдговор: Наручилац сматра да је систем за који се израђује архитектура (Централни 

регистар становништва) изузетно комплексан и да захтева највише могуће стандарде код 

израде. Поред тога, архитектура система која се израђује мора бити у складу са већ 

урађеном архитектуром за имплементацију платформе за подршку развоју и коришћењу 

услуга еУправе која је израђена према наведеној методологији. У том смислу је и 

захтеван услов из тачке 4.6.1, па Наручилац остаје при наведеним захтевима. 

 

 

 



Питање бр. 2 

Вашом конкурсном документацијом предвидели сте минимални законски рок за предају 

понуда у предметној набавци. С обзиром да се ради о набавци чији је циљ успостављање 

потпуно новог Централног регистра становништа, који ће у себи садржати све податке 

из досадашњих 11 (једанаест) евиденција које сте навели у конкурсној документацији, 

мишљења смо да је неопходно да се предвиђени рок за предају понуда продужи.  

Наиме, рок од 8 дана за предају понуда код овако значајног стратешког ИТ пројекта, 

није довољан да би потенцијални понуђачи адекватно сагледали све захтеве конкурсне 

документације, прибавлил потребне потврде и припремили одговарајућу понуду. 

 

Из свега наведеног сматрамо да је потребно да усвојите предложене измене конкурсне 

документације а све у циљу добијања већег броја исправних понуда и испуњавању 

начела Законом о јавним набавкама. 

 

Oдговор: Наручилац прихвата захтев за продужетак рока за достављање понуда. 
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