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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 1 на питање од 29. новембра 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 1. 

Који је рок за доношење одлуке о додели уговора дефинисан у складу са чланом 108. 

ставом 1. Закона о јавним набавкама. 

Одговор: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

  

Питање 2. 

Молимо да наведете да ли је дозвољено да за доказивање додатног услова бр. 1. из 

члана 76. Закона: 

 

У претходних пет (5) година најмање три (3) имплементирана пројекта у области 

израде информационих система, а који обухватају управљање предметима и размену 

података путем еСервиса, од којих један (1) у јавној управи, чија вредност по пројекту 

није мања од 120.000.000,00 РСД“ 

 

да се као доказ уместо „Образац – Потврда о референцама“ доставе други одговарајући 

докази попут писма препоруке, уговора и/или потврде о извршеном  уговору, а који 

садрже потребне податке (назив и седиште уговорних страна, предмет уговора, 

вредност уговора, време и место испуњења уговора, навод о испуњењу уговора, 

оверени и потписани од стране одговорног лица Наручиоца), нарочито с обзиром да је 

уз ово тражена и копија уговора и фактуре који су такође званични документи. 

 

Молимо Вас да при давању одговора имате у виду да Наручиоци (нарочито из страних 

држава) нису у обавези да издају потврде у траженој форми (Обрасцу). Позитиван 

одговор у вези са нашим захетвом био би у складу са начелом обезбеђивања 



конкуренције из члана 10. Закона о јавним набавкама и начела једнакости понуђача из 

члана 12. ЗЈН. 

Одговор: 

У случају немогућности издавања „Обрасца – Потврде о референцама“ у траженoј 

форми, могу се доставити и други одговарајући докази као што је уговор или потврда о 

извршеном уговору, а који садрже потребне податке (назив и седиште уговорних 

страна, предмет уговора, вредност уговора, време и место испуњења уговора, навод о 

испуњењу уговора, оверени и потписани од стране одговорног лица Наручиоца). 

 

 

Питање 3. 

Под тачком 3.9.3 РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА на стр. 9 у тачкама 2 и 4 дефинисано је 

да се испорука система врши у 4 односно 32 инспекције, дакле укупно 36 инспекција. С 

друге стране у техничкој документацији на страни 38 и 39 дат је Списак инспекцијских 

органа који садржи 40 инспекција. Молимо појасните у колико инспекција се врши 

имплементација система. 

Одговор: 

Тренутно је пописано 40 инспекција, од којих 3 још нису формиране, док Тржишна 

инспекција и Пореска инспекција имају готов систем. Према најавама неке инспекције 

ће се формирати током имплементације пројекта а неке затворити, тако да се оперише 

цифром од 36. (прилог 1. Табела са прегледом републичких инспекција од октобра 

2016. године) 

 

Питање 4. 

На стр. 44 у опису Модула: управљање инспекцијским предметима (писарница) стоји 

да ће предмет ће имати два заводна броја - један из сопствених писарница и један од 

стране система што по уредби о канцеларијском пословању органа државне  управе 

није дозвољено. 

Одговор: 

Имајући у виду да тренутно не постоји системски реализована писарница на нивоу 

свих инспекција која би могла да буде интегрисана у систем е-Инспектор и да нема 

унифицираног додељивања броја предмета, као такво сопствени генератор бројева 

предмета представља јединствени идентификатор у информационом систему е-

Инспектор који служи за лакше сналажење, координацију и рад унутар система а не 

заводни број, те као такав није у супротности са Уредбом о канцелариском пословању 

органа државне управе. 

 

Питање 5. 

Везано за Модул за управљање субјектима и објектима инспекцијског надзора: Да ли  

је добијена потврда од АПР, МУП и РГЗ да ће бити омогућен приступ сервисима и 

адресним регистрима ради утврђивања географске координате субјекта инспекције. 

Одговор: 

Уступање сервиса и адресних регистара АПР, МУП и РГЗ ће бити договарано током 

имплементације пројекта е-Инспектор. У случају немогућности обезбеђивања таквих 

сервиса, систем е-Инспектор треба да обезбеди могућност касније надоградње система 

када за то буду створени услови. 

 

 

 

 



Питање 6. 

Везано за опис Интеграција са порталом е-Управа на стр 49.-51.: Наведите молим Вас 

коју магистралу података (Government service bus) и коју верзију користи портал е-

Управа (а са којим треба да се повеже односно интегрише е-Инспектор). 

Одговор: 

Портал je у потпуности развијен на Microsoft технологији и користи BizTalk кao GSB. 

 

 

Питање 7. 

Везано за захтев Интеграција са системом за ауторизацију и управљање корисницима. 

Да ли се од система е-Инспектор очекује интеграција са АД (Active Directory) 

Министарства ? 

Одговор: 

Не. Од система е-Инспектор се не очекује интеграција са АД (Active Directory) 

Министарства. Пријављивање и аутентификација корисника се ради на Порталу 

еУправа. Након успешне пријаве корисника, врши се избор покретања еИнспектор 

система на коме се врши ауторизација корисника, односно сваком успешно 

пријављеном кориснику се додељују одређена права у складу са улогом коју корисник 

има дефисану у систему. 

 

Питање 8. 

Да ли Службени гласник има и уступа сервис за аутоматско ажурирање прописа са 

Службеног Гласника (стр 58). 

Одговор: 

Уступање сервиса за аутоматско ажурирање Службеног Гласника ће бити договарано 

током имплементације пројекта е-Инспектор. У случају немогућности обезбеђивања 

таквог сервиса, систем е-Инспектор треба да обезбеди могућност касније надоградње 

система када за то буду створени услови. 

 

Питање 9. 

На страни 76 дата је Техничка архитектура система: У оflajn 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. 

Да ли Наручилац заиста жели да се база података и сервер инсталирају на локалне 

радне станице како би се користили у офлајн режиму с обзиром да је ово озбиљан 

сигурносни изазов? 

Одговор: 

Како посебан аспект надзора представља коришћење система на терену, имајући у 

виду да на одређеним локацијама на којима се обавља надзор, приступ интернету није 

могућ, те је стога потребно да систем обезбеди инспекторски рад у офлајн режиму. То 

подразумева постојање локалне апликације на рачунарима инспектора са 

најнеопходнијим функционалностима за обављање надзора, као што је приступ 

кључним подацима потребним за спровођење надзора, попуњавање контролне листе 

као и креирање записника. Ово је само део целокупног система и као такво само део 

базе би заправо био инсталиран на локалне радне станцице те као такве не би 

представљале сигурносни изазов. 

 

 

 



Питање 10. 

У опису пројектног задатка није поменут расположиви хардвер који је на располагању 

понуђачу. Са којом инфраструктуром се може рачунати на страни Наручиоца? 

Одговор: 

У току имплементације система е-Инспектор, понуђач са којим се закључи уговор даће 

предлог и процену потребне хардверске инфраструктуре за потребе пројекта е-

Инспектор.  

 

 

 

 

КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 1. 

 

Табела са прегледом републичких инспекција од октобра 2016. године 

 

Преглед републичких инспекција 

 

 
 

Министарство Инспекција 
 

1. Министарство унутрашњих 

послова 
1) Сектор за ванредне ситуације – Управа за 

превентивну заштиту - Инспекција превентивне 

заштите (тзв. Противпожарна инспекција) 

2) Сектор за ванредне ситуације – Управа за 

цивилну заштиту - Инспекција цивилне заштите  

 

 

 

2. Министарство финансија 3) Пореска управа - Пореска инспекција 
 

4) Буџетска инспекција 

 
3. Министарство привреде 

5) Дирекција за мере и драгоцене метале – 

Метролошка инспекција 

 4. Министарство одбране  6) Инспекторат одбране – на ову инспекцију не 

примењује се Закон о инспекцијском надзору  

  

5. Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре 

7) Инспекција за јавне путеве 
 

8) Инспекција за железнички саобраћај 
 

9) Инспекција за друмски саобраћај 
 

10) Инспекција за унутрашњу пловидбу 
 

11) Републичка грађевинска инспекција 
 

12) Републичка комунална инспекција 
 

13) Урбанистичка инспекција  
 

14) Управа за транспорт опасног терета – 

Инспекција за транспорт опасног терета  

15) Директорат цивилног ваздухопловства (јавна 

агенција) - Ваздухопловна инспекција  

16) Републички геодетски завод (посебна 

организација) – Геодетска инспекција  

6. Министарство државне 

управе и локалне самоуправе 
17) Управни инспекторат – Управна инспекција 

 

  

7. Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине 

18) Пољопривредна инспекција 
 

19) Управа за заштиту биља - Фитосанитарна 

инспекција (унутрашња и гранична)  

20) Управа за шуме - Шумарска и ловна инспекција 
 

21) Републичка дирекција за воде - Водна 

инспекција  

22) Управа за ветерину - Ветеринарска инспекција 

(унутрашња и гранична)  

23) Инспекција за заштиту животне средине 
 



  

8. Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

24) Просветна инспекција 

25) Инспекција за нуклеарну сигурност и 

управљање радиоактивним отпадом  

 

 

 
9. Министарство здравља 26) Санитарна инспекција 

 
27) Здравствена инспекција 

 
28) Инспекција за лекове и медицинска средства  

 

29) Инспекције Управе за биомедицину – 

инспекција предвиђена законом, али није основана   

10. Министарство рударства и 

енергетике 
30) Електроенергетска инспекција 

 

31) Инспекција за опрему под притиском 
 

32) Рударско-геолошка инспекција 
 

11. Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања 

33) Инспекторат за рад – Инспекција рада 
 

34) Инспекција социјалне заштите 
 

  

12. Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација 

35) Тржишна инспекција 
 

36) Туристичка инспекција 
 

37) Инспекција за електронске комуникације 
 

38) Инспекција за поштански саобраћај 

 39) Инспекција за информациону безбедност – 

инспекција предвиђена законом, али није основана 
13. Министарство омладине и 

спорта 
40) Спортска инспекција 

 

 


