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Одговор на питања у вези са јавном набавком, ЈН 58/2018– Софтвер за кадровску евиденцију 

 

Питање 1: Молимо Вас да додатно појасните Ваш захтев на страни 5 конкурсне документације: „Сви 

заинтересовани понуђачи имају могућност да у току рока за подношење понуда у пословним просторијама 

Дирекције Наручиоца преузму ЦД на којем се налази „СПЕЦИФИКАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ КОРИСНИЧКИХ 

ЗАХТЕВА ЗА ИЗРАДУ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ“ и остали пратећи документи, 

извештаји и упутства. Преузимање ЦД-а се може заказати путем електронске поште, путем адресе: 

javnenabavke@pio.rs.“  

Наиме, није јасно да ли је потребно да сваки понуђач обавезно преузме техничку спецификацију-

документацију која специфицира функционалне корисничке захтеве, што је уобичајено у оваквим 

случајевима, те да је потврда о преузимању документације обавезни део понуде.  

Како се техничка спецификација оверава и потписује, како би се потврдило да је понуђач у потпуности 

упознат са спецификацијом, односно Наручилац уверио да је понуђач или група понуђача, која је 

неограничено солидарно одговорна, сходно ЗЈН, према Наручиоцу, претпостављамо да је потребно да 

сваки понуђач (самостално или као члан групе, или као подизвођач) преузме техничку спецификацију и о 

томе достави потврду у понуди.  

Сходно одредбама чл. 61 ст. 1 ЗЈН, ради припреме прихватљиве понуде, молимо вас да потврдите да смо 

ваш захтев правилно протумачили. 

 

Одговор 1: Како је наведено на страни 5 конкурсне документације, сви заинтересовани понуђачи имају 

могућност да у току рока за подношење понуда у пословним просторијама Дирекције Наручиоца преузму 

ЦД на којем се налази „СПЕЦИФИКАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ КОРИСНИЧКИХ ЗАХТЕВА ЗА ИЗРАДУ 

СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ“ и остали пратећи документи, извештаји и упутства. 

У складу са наведеним у конкурсној документацији потврда о преузимању ЦД-а није обавезни део 

понуде. 

Како је на страни 4 конкурсне документације наведено да су функционални  кориснички захтеви, који су 

описани у документу „СПЕЦИФИКАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ КОРИСНИЧКИХ ЗАХТЕВА ЗА ИЗРАДУ СОФТВЕРА 

ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ“, саставни део Техничких карактеристика а тиме и саставни део 

Уговора у предметној набавци, јасно је да ће будући Добављач након потписивања уговора бити у обавези 

да по истима и поступа. 

ЦД на којем се налази „СПЕЦИФИКАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ КОРИСНИЧКИХ ЗАХТЕВА ЗА ИЗРАДУ 

СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ“ није потребно да преузме сваки члан групе или 

сваки подизвођач те није ни потребно да свако од њих уз понуду достави потврду о преузимању ЦД-а. 

 

 

 

         Комисија за јавне набавке                                                         
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