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Б е о г р а д 
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- Одрживи развој са услугама одржавања пословног софтвера  
за управљање предметима и садржајима у судовима (САПС) - 

редни број 16/2013 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 7. августа 
2013. године у 14:01 часова: 

 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
 На страни 50. Конкурсне документације у одељку 6.9 Изјава о кључном техничком 
особљу које ради за понуђача и које ће бити одговорно за извршење уговора, дата је 
табела у којој треба за свако наведено лице унети назив радног места.  
 На страни 18. Конкурсне документације у одељку 4. наведени су називи профила 
као услов да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, међутим назив 
радног места не мора да буде идентичан називу наведених профила. 
 На пример, назив радног места може да буде Developer, а да запослени одговара 
наведеном профилу EMC Application Developer Content Management xCP Specialist што 
се може видети из сертификата запосленог. 
 У вези са тим, да ли је у табелу потребно унети назив радног места или профил? 
1. Одговор Комисије: 
 У табелу је потребно унети назив радног места и навести тражени профил уз радно 
место.   
 
 
 
2. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли се при изражавању вредности уговора који су у страној валути за 
прерачунавање у RSD користи курс динара на дан када се прерачунавају износи, на 
дан потписивања уговора или на неки други начин? 
 Да ли се користи средњи курс динара Народне банке Србије или неки други? 
 Уколико је у уговору наведен месечни износ а уговор траје више година, да ли се за 
вредност уговора уноси тај месечни износ или износ у неком другом периоду, нпр. 
годишњем или трогодишњем? 
2. Одговор Комисије: 
 При изражавању вредности у страним валутама за прерачун у динаре се користи 
средњи курс Народне банке Србије на дан фактурисања пружених услуга референтном 
наручиоцу.   
 Уколико уговор траје више година а уговорена је месечна цена, у колону уговорена  
вредност уноси се збир месечних цена за временски период у којем је услуга пружана 



у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда (од 16. јула 
2010. године до 16. јула 2013. године).  
 

Комисија за јавну набавку 
 Славољуб Трубарац, дипл.инг.орг.рада 

Дамир Алихоџић, струковни инг. – заменик 
Гордана Лазић, дипл.инг.орг.рада 
Вања Буквић, дипл.ецц. – заменик 

Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник 
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипл. правник – заменик 

 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


