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Број: 404-360/2015/02 
Датум: 13.08.2015.године 

Комисија за јавну набавку добара - Серверска опрема и опрема за складиштење 

података - ЈН. бр. 02/15, образована Решењем број 404-167/2015/04 од 11.06.2015. 

године о образовању комисије за јавну набавку ЈН. бр. 02/15, у року предвиђеном 

чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15), 

припремила је дана 13.08.2015. године 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке добара 

Серверска опрема и опрема за складиштење података - ЈН. бр. 02/15 

Дана 11. августа 2015. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са 
захтевом за појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне 
набавке ЈН бр 02/2015 следеће садржине: 

„Поштовани, 

На основу ЗЈН достављамо Вам захтев за додатним појашњењима конкурсне 
документације, ЈН бр. 02/15“ 
 
Питање: 
На страни 23. КД, у делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, код 
кадровског капацитета навели сте: „Да има минимум 4 радно ангажована инжењера из 
области рачунарства, информатике или телекомуникација (у даљем тексту инжењери)“. 
С обзором да многе фирме поседују обучен и сертификован кадар који нису увек 
инжењери, 
Молим Вас да потврдите да су за испуњеност кадровског капацитета довољна радно 
ангажована лица која поседују тражене индустријске сертификате. „ 
 
Имајући наведени  захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15), даје следећи 

ОДГОВОР 

- Имајући у виду да је у оквиру истраживања тржишта утврђено да је постојао 

довољан број потенцијалних понуђача који могу реализовати предмет јавне 

набавке, између осталог и обуку и инсталацију која је тражена у предметном 

поступку, а који имају радно ангажована лица која поседују тражене сертификате, 

те се стекао утисак да је пракса код многих потенцијалних понуђача да су 

инжењери из области рачунарства, информатике или телекомуникација носиоци 

тражених сертификата. С обзиром на прикупљене податке, услов у погледу 

кадровског капацитета је одређен на основу тих података, имајући при том у виду 

да се са тим бројем потенцијалних понуђача који поседују такве кадровске 

капацитете обезбеђује конкуренција у предметном поступку јавне набавке. 

Међутим, поновним испитивањем постављеног услова у погледу кадровског 
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капацитета, Комисија за јавну набавку је утврдила да у већини случајева 

произвођачи не условљавају сертификацију претходно стеченим звањем 

инжењера из области рачунарства, информатике или телекомуникација. С 

обзиром на утврђено, Комисија за јавну набавку је мишљења да није неопходно 

да радно агажовано лице које има индустријски сертификат буде инжењер из 

области рачунарства, информатике или телекомуникација, те ће се у циљу 

обезбеђивања још веће конкуренције,  услов у погледу кадровског капацитета 

изменити у том смислу.   

Имајући у виду да је овим појашњењем измењена конкурсна документација, Комисија за 

јавну набавку ће припремити и објавити Измене и допуне Конкурсне документације у 

складу са овим одговором и продужити рок за подношење понуда о чему ће се објавити 

обавештење у складу са Законом. 

Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни 

део Конкурсне документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у 

складу са овим појашњењима. 

 

  


