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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

             Број: 404-02-37/5-1/2020-02 

Датум: 25. август 2020. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) Комисија у поступку јавне набавке ЈН 1.1.9/2020 – Софтвер за администрацију и 

управљање – Платформа за исцртавање (мапирање) мрежне топологије, идентификацију, 

аутентификацију и контролу портова мрежних уређаја даје појашњење  

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Питање заинтересованог лица:  

 

1. У оквиру захтеване техничке спецификације и описа предмета набавке наведено је да 

понуђач треба да понуди Платформу за исцртавање (мапирање) мрежне топологије, 

идентификацију, аутентификацију и контролу портова мрежних уређаја са циљемповећања 

безбедности постојећих информационо-комуникационих (ИКТ) система Министарства 

омладине и спорта. Такође, понуђач је у обавези и да изврши услугу имплементације система, 

имплементација система који у реалном времену врши исцртавање (мапирање) мрежне 

топологије, идентификацију, аутентификацију и контролу портова мрежних уређаја. Осим 

тога, након имплементације, захтевано је и да понуђач у трајању од минимум годину дана 

обезбеди техничку подршку и одржавање за имплементирану платформу. Обзиром на саму 

намену овог софтверског решења, чињеницу да решење треба да буде имплементирано у 

оквиру Министарства омладине и спорта, Владе Републике Србије, као и на чињеницу да 

живимо у времену када је безбедност ИТ окружења јако важан сегмент пословања, јасно је да 

је обавеза да се инсталација и пуна имплементација овог решења, као и касније одржавање и 

техничка подршка морају спровести без грешке. Једини начин да понуђач испуни све ове 

захтеве, је да има запослена или на други начину складу са законом ангажована лица која 

поседују потребно знање и искуство верификовано адекватним сертификатима издатим од 

стране произвођача. 

Молимо Вас да нам одговорите да ли је потребно да понуђач има запослена или на 

други начину складу са законом ангажована лица која поседују потребно знање и искуство 

верификовано адекватним сертификатима издатим од стране произвођача.  

Уколико је потребно да понуђач има овакав, адекватан кадровски капацитет, молимо 

вас да у складу са тим допуните конкурсну документацију. Уколико пак мислите да није 

неопходно да понуђач поседује адекватан кадровски капацитет, молимо вас за појашњење и 

утемељење таквог става. 

 

Oдговор Комисије:  

 

Наручилац остаје при досадашњим условима за учешће који су дати у складу са 

начелима ЗЈН и потребама конкретне набавке.  

Увођење додатног услова кадровског капацитета за предметну јавну набавку, није 

нужно и гаранција, да ће кадрови који се презентују у понуди бити и они које ће бити 

ангажовани у току самог извршења уговора, имајући у виду флуктуације на тржишту радне 

снаге, а пре свега временски оквир поступка јавне набавке и извршења уговора о јавној 

набавци. 
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У вези с тим Наручилац се определио за одговарајуће ауторизације и облигационо-

правну заштиту својих интереса, која свакако не искључује административно-правна средства, 

чије је дејство проширено важећим Законом о јавним набавкама.  

 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

                                   1. ______________________ 

                                   2. ______________________ 

                                                                                                     3. ______________________ 

Доставити: 

‒ Порталу ЈН; 

‒ архиви; 


