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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде 

 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 

14/15 и 68/15) достављамо Одговор 10 на питање од 02. децембра 2016. године, у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку број ЈН – О - 5/2016 за услугу – Успостављање 

јединственог информационог система за инспекције – Е – инспектор.  

 

 

Питање бр.1: 

С обзиром да је дефинисано да обавезне услове за учешће у поступку испуњавају одвојено 

сваки учесник у заједничкој понуди, молимо вас за појашњење да ли изјаву о испуњавању ових 

услова са стране 145 треба да  доставља сваки учесник у заједничкој понуди, како је то 

наведено рецимо на обрасцима изјаве о независној понуди или изјаве о испуњавању услова из 

члана 75. став 2. ЗЈН?        

Oдговор:  

На страни 41. Измене Конкурсне документације је у тачки 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА испод табеле у делу који се односи на 

Допунске напомене у поднаслову ГРУПА ПОНУЂАЧА наведено да: “Уколико група 

понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да 

испуњава обавезне услове наведене под редним бројем од 1. До 3. Овог обрасца – 

Табела 1, а остале услове из овог обрасца испуњавају заједно.“ 

Из напред изнетог произилази да изјаву о испуњавању обавезних услова са стране 145 треба 

да  доставља сваки учесник у заједничкој понуди,  
 
Питање бр. 2: 

Уколико се подноси заједничка понуда, да ли је исправно да носилац понуде попуни и 

потпише референтну листу са стране 143, а да онда потврде купаца гласе на пружање услуга 

другом учеснику у заједничкој понуди или је исправно да онај учесник у заједничкој понуди на 

кога гласе потврде купаца и потпише и попуни референтну листу? 

Oдговор: 

Исправно је да онај учесник у заједничкој понуди на кога гласе потврде купаца потпише и 

попуни референтну листу. 

 

Питање бр. 3: 

Да ли потребно да понуђач за потребе несметаног функционисања е инспектор система 

обезбеди одговарајућу HW  инфраструктуру, било физичко или виртуелно окружење, у оквиру 

свог Data Centra који се налази на територији Републике Србије? 

 



Oдговор: 

Током имплементације пројекта е-Инспектор, извођач радова треба да достави предлог и 

препоруку потребне HW инфраструктуре која ће до тренутка продукције система бити 

обезбеђена од стране Наручиоца. Док је пројекат у развојном окружењу извођач радова треба 

да има постављену своју инфраструктуру којој Наручилац може да приступи за потребе 

тестирања система.  

 
Питање бр. 4: 

Да ли потребно да понуђач за потребе ефикаснијег функционисања е инспектор система 

обезбеди и одговарајући приступ крајњим корисницима преко мобилних апликација? 

Oдговор: 

Не, одговарајући приступ крајњим корисницима преко мобилних апликација није неопходан 

услов за потребе пројекта е-Инспектор.  


