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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 6 на питање од 01. 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: 

 

На страни 85 измењене конкурсне документације наведени су следећи захтеви за офлајн режи 

рада:  

„У офлајн режиму рада апликативни (веб) сервер и база података морају бити инсталирани на 

локалној радној станици, како би кориснику био омогућен рад у случају када не постоји 

могућност директне комуникације радне станице са серверским окружењем система. Корисник 

преко свог интернет претраживача (browsera) комуницира са локалним апликативним 

сервером, преко кога се сви подаци за време рада у офлајн режиму снимају у локалну базу 

података.“ 

Ако понуђач понуди решење које на неки други начин подржава офлајн режим рада, који не 

изискује инсталирање апликативног (веб) сервера за офлајн режим рада и/или базе података на 

локалној радној станици и/или ако корисник на неки други начин ради у офлајн режиму, а не 

преко интернет претраживача (browsera), да ли је то прихватљиво решење? 

 

Одговор: Ако понуђач понуди решење које на неки други начин подржава офлајн режим рада, 

који не изискује инсталирање апликативног (веб) сервера за офлајн режим рада и/или базе 

података на локалној радној станици и/или ако корисник на неки други начин ради у офлајн 

режиму, а не преко интернет претраживача (browsera) сматраће се прихватљивим решењем. 

  

Питање бр. 2: 

 

Moлимо вас да наведете оквиран број различитих докумената инспекцијског надзора чију 

израду треба подржати овим софтвером. 

  

Одговор: Приликом анализе пословних процеса идентификовано је 25 докумената 

инспекцијског надзора, заједничких за све инспекције, чију израду треба подржати системом е-

Инспектор а које су предвиђене Законом о инспекцијском надзору. Током имплементације 

пројекта е-Инспектор могуће је да ће се указати потреба за додатним специфичним 

документима али као такво не очекује се већи број од 50 докумената. 

 КОМИСИЈА 


