
 

 

           
           

 
ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија 
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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊЕ  ПОНУЂАЧА У  ВЕЗИ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 

ПОЗИВА ЈН БР. 19/2019 

 

 

 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 1: Сходно чл. 61 ст. 1 ЗЈН („Наручилац је дужан да припреми 
конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву 

понуду“) молимо Вас да јасно и прецизно, таксативно, одредите, према питањима испод наведеним, шта 
је потребно доставити од доказа како би понуда била прихватљива, а имајући у виду да је предметни 

поступак преговарачки поступак са објавом јавног позива према чл. 35 ст. 1 чл. 1 ЗЈН: 

1. У складу са чл. 97 ст. 2 ЗЈН („Уколико наручилац спроводи преговарачки поступак из члана 35. 
став 1. тачка 1) овог закона и одлучи да позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, 

рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да 
их учине прихватљивим, одредиће рок примерен времену потребном за допуну понуде“) молимо 

Вас да рок за подношење понуда продужите тако да буде примерен за позваног понуђача. Наиме, у датом 
року није могуће обезбедити средство финансијског обезбеђења, због правила и процедура пословних 
банака које издају банкарске гаранције, а банкарска гаранција, већ поднета у понуди у отвореном 
поступку бр. 58/2018, је на дан одређен за предају понуда неважећа. 

Молимо Вас да одредите нови, примерен рок, за подношење понуда, који није ранији од 24.05.2019. 

Одговор: Наручилац ће одредити нови примерен рок и објавити Обавештење о одлагању поступка. 

2. Уколико је понуђач у претходно спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 58/2018 
испунио услове и доставио доказе сходно члану 75. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне 

документације у том отвореном поступку, и ако су достављени документи/обрасци/докази у вези са тиме 
од стране Комисије наручиоца оцењени као исправни и важећи, ове услове, документе, обрасце, и/или 

доказе понуђач не мора да испуњава и доставља поново, у овом преговарачком поступку.  

3. Према Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и начину доказивања испуњености услова , чл. 5 ст. 2, („У преговарачком поступку на основу члана 35. 

став 1. тачка 1) Закона, у ситуацији када наручилац у преговарачки поступак позове само и све понуђаче 
који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном 

дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, наручилац уместо конкурсне 
документације припрема позив за допуну понуда које су у отвореном, рестриктивном или 

квалификационом поступку или конкурентном дијалогу оцењене као неприхватљиве, који садржи 

елементе који су неопходни за допуну понуда, као и елементе уговора о којима ће се преговарати и 
начин преговарања.“), молимо Вас да потврдите децидно: 

- Није потребно да се поново преузима ЦД на којем се налази „СПЕЦИФИКАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ 
КОРИСНИЧКИХ ЗАХТЕВА ЗА ИЗРАДУ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ“ и остали 

пратећи документи, извештаји и упутства, јер се Техничка спецификација са прилозима није мењала 

Одговор: Није потребно да Понуђач поново преузима ЦД. 

Није потребно доставити оверену и потписану Техничку спецификацију (јер се није мењала). 

Одговор: Није потребно да Понуђач поново доставља оверену и потписану Техничку спецификацију а 
што није ни захтевано конкурсном документацијом Наручиоца. 

 

 



- Није потребно доставити Технички део понуде (Методологија рада и друго, сходно захтевима из 

Техничке спецификације), јер је тај део понуде, односно доказ, оцењен као одговарајући (исправан и 

важећи) у претходно спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 58/2018 

Одговор: Методологију рада је потребно доставити након потписивања угвора, најкасније у року од 5 

радних дана од иницијалног састанка. 

- Није потребно доставити доказе из чл. 76 који се односе на испуњење пословног капацитета (А) 

Да има важећи сертификат за стандард ИСО 27001 (стандард за систем управљања безбедношћу 

информација); Б) Да има важећи сертификат за стандард ИСО 9001 (стандард за систем управљања 
квалитетом);  

Одговор: Није потребно доставити доказе из чл. 76 који се односе на испуњење пословног капацитета (А) 
Да има важећи сертификат за стандард ИСО 27001 као и сертификат за стандард ИСО 9001; 

В) Потребно је да има партнерски статус код произвођача технолошке платформе (базе података коју 
нуди) тако да има статус сертификованог партнера за развој софтвера и сертификованог партнера за 

колаборационе системе и управљање садржајима), јер су оцењени као исправни  и важећи претходно 

спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 58/2018 

Одговор: Није потребно доставити доказ да Понуђач има има партнерски статус код произвођача 

технолошке платформе; 

- Није потребно доставити доказе из чл. 76 који се односе на испуњење техничког капацитета 

(потврде референтних наручилаца да је у периоду од 2015. године до дана објављивања позива успешно 

реализовао најмање 2 пројекта/уговора који је за предмет имао пројектовање, развој и имплементацију 
софтвера за кадровску евиденцију базирану на понуђеној технологији за правно лице који има минимум 

300 запослених и минимум 5 организационих јединица и да је примопредаја пројекта/окончање уговора 
завршена у овом периоду), јер претходно предате потврде од стране понуђача, су оцењене као исправне и 

важеће у претходно спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 58/2018, а обухватају захтевани 
период од 2015. године, те се не могу сматрати неважећим (застарелим)  

Одговор: Није потребно доставити доказ из чл. 76 који се односе на испуњење техничког капацитета; 

- С обзиром да понуђач није доказао испуњење кадровског капацитета, потребно је доставити М 
образац за Мирослава Аничина или друго лице које има радно ангажовано понуђач, чиме ће се испунити 

услов да понуђач има: Вођу пројекта који има најмање 5 (пет) година радног искуства у управљању 
софтверским пројектима, да је наведени запослени на минимум 2 (два) софтверска пројекта радио у 

својству вође пројекта; да наведени запослени поседује важећи сертификат за управљање пројектима. 

Уколико се достави М образац за Мирослава Аничина, није потребно доставити референтне потврде за 
Мирослава Аничина, јер су оцењене као важеће и исправне, а не застаревају. Није потребно доставити 

копију сертификата за управљање пројектима, јер је оцењен као исправан и важећи, у претходно 
спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 58/2018.  

Одговор: потребно је доставити М образац за Мирослава Аничина или друго лице које понуђач има радно 

ангажовано. Уколико се достави М образац за Мирослава Аничина, није потребно доставити референтне 
потврде за Мирослава Аничина, као ни копију сертификата за управљање пројектима уколико као доказ 

овог услова доставите друго лице, потребно је да доставите све доказе под тачком 3. Б1. 

- С обзиром да понуђач није доказао испуњење кадровског капацитета, потребно је доставити М 

образац за Марка Луцића, као радно ангажованог код понуђача, чиме ће се испунити услов да понуђач 
има администратора базе података за релациону базу података који има најмање 3 (три) године радног 

искуства. Понуђач може и да достави доказе о другом лицу које има радно ангажовано, а које испуњава 

захтеване услове.  

Одговор: потребно је доставити М образац за Марка Луцића или доказе о другом лицу које понуђач има 

радно ангажовано, а које испуњава захтеване услове. Уколико као доказ овог услова доставите друго 
лице, потребно је да доставите све доказе под тачком 3. Б3. 

- С обзиром да понуђач није доказао испуњење кадровског капацитета, потребно је доставити М 

образац за Даниела Поповића и Душана Зеленовића, као радно ангажованог код понуђача, чиме ће се 
испунити услов да понуђач има програмера за израду сервисно оријентисаних софтвера коришћењем 

понуђених web технологија, који имају најмање 4 (четири) године искуства у раду са понуђеним 
технологијом. Понуђач може и да достави доказе о другим лицима које има радно ангажована, а која 

испуњавају захтеване услове.  



Одговор: потребно је доставити М образац за Даниела Поповића и Душана Зеленовића или доказе о 

другом лицу које има радно ангажовано, а које испуњава захтеване услове. Уколико као доказ овог услова 

доставите друго лице, потребно је да доставите све доказе под тачком 3. Б4. 

 

- По питању доказа за испуњење кадровског капацитета није потребно достављати друге доказе, јер 
су оцењени као важећи и исправни, претходно спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 

58/2018, и не могу да застаре (копије сертификата из области развоја сервисно оријентисаних софтвера и 

сертификата који се односи на администрацију понуђеног апликативног сервера; М обрасци и уговори; 
Изјаве о радном искуству). Уколико је дошло до значајних промена, односно до тога да лица нису више 

радно ангажована код понуђача, у том случају треба доставити захтеване доказе за друга лица које има 
понуђач радно ангажована, а која испуњавају тражене услове, тако да укупно понуђач докаже захтевани 

кадровски капацитет, узимајући у обзир сумарно, доказе у претходно спроведеном отвореном поступку 
јавне набавке бр. 58/2018 и нове доказе достављене у предметном поступку. 

Одговор: Како сте у отвореном поступку јавне набавке као доказ за испуњење кадровског капацитета за 

запосленог Драгана Ракиту доставили Изјаву о радном искуству потписану и печатирану од стране 
понуђача Смарт доо Нови Сад а потврду о поднетој пријави- одјави осигурања Смарт доо- Smart school 

потребно је да доставите и доказ да је Смарт доо- Smart school исто правно друштво као и Смарт доо Нови 
Сад.  

- Није потребно доставити доказа за испуњење финансијског капацитета (Биланс успеха за три 

године (2015, 2016. и 2017. година), јер су оцењени као исправни и важећи, и не могу да застаре 

Одговор: није потребно доставити доказ за испуњење финансијског капацитета (Биланс успеха за три 

године (2015, 2016. и 2017. година) 

- Потребно је доставити нову банкарску гаранцију за озбиљност понуде, како је захтевано, као 

средство финансијског обезбеђења, и копију картона депонованих потписа овлашћених лица пословне 
банке, која су потписала банкарску гаранцију, јер је претходно поднета банкарска гаранција, оцењена као 

исправна и важећа, у тренутку пријема предметног јавног позива неважећа, односно истекла је  

Одговор: потребно је доставити нову банкарску гаранцију за озбиљност понуде и копију картона 
депонованих потписа овлашћених лица пословне банке, која су потписала банкарску гаранцију. 

- Треба доставити V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, ради одређивања цене и 
комерцијалних услова, јер се као елемент преговарања узима цена. Уколико понуђач не мења ни цену, ни 

друге услове, не мора да достави ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, јер је у претходној понуди 

оцењено да је образац достављен, исправан и важећи. 

Одговор: потребно је доставити V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

- У сваком случају, понуђач мора да достави VI МОДЕЛ УГОВОРА који је у саставу предметне 
конкурсне документације, попуњен, парафиран на свакој страни, печатиран и потписан, као доказ да 

понуђач пристаје на услове изнете у документацији. 

Одговор: потребно је доставити VI МОДЕЛ УГОВОРА који је у саставу предметне конкурсне 
документације. 

- Није потребно доставити VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (може се доставити ако је 
понуђач имао трошкова у предметном поступку). 

Одговор: VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  потребно је доставити ако је понуђач имао 
трошкова у предметном поступку 

- Није потребно доставити VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ и IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 

ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА И НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, јер су раније поднетој 
понуди оцењени као исправни и важећи 

Одговор: потребно је доставити VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ и IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 
ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА И НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ обрасце из конкурсне 

документације у преговарачком поступку предметне јавне набавке 

- Потребно је доставити X ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ, јер понуђач доставља измењене и 
допуњене доказе о испуњењу кадровског капацитета  

Одговор: потребно је доставити X ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ образац из конкурсне 
документације у преговарачком поступку предметне јавне набавке. 



- Није потребно доставити XI СПОРАЗУМ О ПОСТУПАЊУ СА ПОВЕРЉИВИМ ИНФОРМАЦИЈАМА, 

ДОКУМЕНТИМА И ПОДАЦИМА, јер је доказ у претходној понуди оцењен као исправан и важећи 

Одговор: потребно је доставити XI СПОРАЗУМ О ПОСТУПАЊУ СА ПОВЕРЉИВИМ ИНФОРМАЦИЈАМА, 
ДОКУМЕНТИМА И ПОДАЦИМА, обрасце из конкурсне документације у преговарачком поступку предметне 

јавне набавке 

- Није потребно доставити XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОДГОВОРНОСТИ јер је доказ у претходној понуди 

оцењен као исправан и важећи 

Одговор: потребно је доставити XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОДГОВОРНОСТИ образац из конкурсне 
документације у преговарачком поступку предметне јавне набавке 

- Није потребно доставити потврде XIII ПОТВРДА О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ сходно горе изнетом, 
јер су претходно поднети докази оцењени као исправни и важећи и не могу да застаре 

Одговор: није потребно доставити XIII ПОТВРДУ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ образац из конкурсне 
документације у преговарачком поступку предметне јавне набавке 

- Није  потребно доставити XIV ПОТВРДА О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА за Мирослава Аничина, јер 

су претходно достављени докази оцењени као важећи и исправни, и не могу да застаре. Може се 
доставити уколико се докази подносе за неко друго лице, којим се доказује испуњеност услова по чл. 76 

ЗЈН везаним за кадровски капацитет. 

Одговор: није потребно доставити XIV ПОТВРДУ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА за Мирослава Аничина, 

осим уколико се докази подносе за неко друго лице, којим се доказује испуњеност услова по чл. 76 ЗЈН 

везаним за кадровски капацитет. 

- Потребно доставити XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ МОДЕЛА МЕНИЧНОГ ПИСМА – 

ОВЛАШЋЕЊА, јер је доказ поднет у претходном поступку поднет, те оцењен као исправан и важећи 

Одговор: потребно је доставити XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ МОДЕЛА МЕНИЧНОГ ПИСМА – 

ОВЛАШЋЕЊА, образац из конкурсне документације у преговарачком поступку предметне јавне набавке 

- треба да достави ону документацију/обрасце и/или доказе које није доставио у претходном 

отвореном поступку, или које је доставио, а Комисија Наручиоца их је оценила као неисправне/неважеће, 

што је представљало основ за оцену понуде понуђача неприхватљивом, а што је наведено у ОДЛУЦИ О 
ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 404.1-1652/18-6 ОД 11.01.2019.  

Одговор: потребно је доставити документацију/обрасце и/или доказе које није доставио у претходном 
отвореном поступку, или које је доставио, а Комисија Наручиоца их је оценила као неисправне/неважеће, 

што је представљало основ за оцену понуде понуђача неприхватљивом, а што је наведено у ОДЛУЦИ О 

ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 404.1-1652/18-6 ОД 11.01.2019. као и документацију коју је 
наручилац навео да их је потребно доставти у претходним одговорима на питања. 

- Уколико понуђач у преговарачком поступку са објављивањем јавног позива достави и неки 
документ или доказ који је већ доставио у претходном отвореном поступку, а који је оцењен као исправан 

и важећи, то неће бити основ за оцену понуде као неприхватљиве од стране комисије Наручиоца.  

Одговор: Наручилац потврђује да уколико понуђач у преговарачком поступку са објављивањем јавног 
позива достави и неки документ или доказ који је већ доставио у претходном отвореном поступку, а који 

је оцењен као исправан и важећи, то неће бити основ за оцену понуде као неприхватљиве од стране 
комисије Наручиоца.  

- Уколико понуђач у претходно спроведеном отвореном поступку није доставио неки образац или је 
достављени образац од стране комисије Наручиоца оквалификован као неисправан/непотпун/неважећи, 

понуђач мора комплетно попунити, печатирати и приложити исти такав образац који се налази у саставу 

ове конкурсне документације.  

- Сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, понуђена цена у овом преговарачком 

поступку НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА од понуђене цене у отвореном поступку и не може бити већа од 
процењене вредности предметне јавне набавке, односно понуђач мора дати нижу цену од процењене 

вредности предметне јавне набавке.  

- Такође, понуђач не може у овом преговарачком поступку понудити комерцијалне услове - начин и 
рок плаћања и др., који су неповољнији за Наручиоца од оних који су понуђени у отвореном поступку.  

Одговор: Наручилац потврђује да сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, понуђена 
цена у овом преговарачком поступку НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА од понуђене цене у отвореном поступку и не 



може бити већа од процењене вредности предметне јавне набавке, односно понуђач мора дати нижу цену 

од процењене вредности предметне јавне набавке као ни да Понуђач не може у овом преговарачком 

поступку понудити комерцијалне услове- начин и рок плаћања и др., који су неповољнији за Наручиоца од 
оних који су понуђени у отвореном поступку.  

 

 

 Комисија за јавне набавке 


