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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 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 

- одржавање СИПРЕС система - 

редни број 15/2017 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 26. 

априла 2017. године у 12.26 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 30. Конкурсне документације, у оквиру додатних услова у оквиру 

ставке 5) наведено је, поред осталог, да понуђач мора доказати да је сертификован 

и овлашћен за пружање подршке из следећих области: Silver / Gold Application 

Lifecycle Management. Microsoft компетенција Gold Application Lifecycle 

Management од краја прошле године више не постоји, тако да сви Мicrosoft 

партнери који су у 2017. години обновили партнерски статус не могу добити 

потврду о поседовању ове компетенције. Молимо вас да у складу са наведеним 

извршите измену Конкурсне документације и обришете ову компетенцију са 

списка потребних додатних услова. Инсистирањем на овој компетенцији 

потенцијални понуђачи који су свој партнерски однос са компанијом Microsoft 

продужили у току 2017. године биће стављени у неравноправан положај. 

 

1. Одговор Комисије: 

Како наручилац није имао увид у скорије промене унутар Microsoft партнерских 

статуса и релевантних компетенција, уважавамо вашу тврдњу, и овај део услова 

бришемо из Конкурсне документације, те његову испуњеност није потребно 

доказивати.  

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 30. Конкурсне документације, у оквиру додатних услова у оквиру 

ставке 5) наведено је, поред осталог, да понуђач мора доказати да је сертификован 



и овлашћен за пружање подршке из следећих области: Certified Information Systems 

Security Professional – CISSP (jedno lice). На страници 31. Конкурсне документације, 

у оквиру додатних услова у оквиру ставке 9) наведено је, поред осталог, да понуђач 

мора доказати да располаже са најмање четири лица која ће као кључно особље 

бити одговорна за извршење уговора и квалитет пружених услуга, са следећим 

квалификацијама: Certified Information Systems Security Professional CISSP (два 

сертификована лица). С обзиром на то да се у оквиру ставке 5)  тражи једно лице, а 

у оквиру ставке 9) два лица која поседују тражени сертификат, молимо вас да ове 

две ставке ускладите и у складу са тим измените Конкурсну документацију. 

 

2. Одговор Комисије: 

Потребно је да понуђач располаже са два сертификована лица, техничком грешком 

је у ставци 5) наведено једно лице.  

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Марио Малетић, дипломирани правник 

- Владимир Пејчић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


