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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 404-44/19-VII 

Дана: 04.07.2019. године 

Трг Јована Сарића 1. 

К р а љ е в о 

 

П И Т А Њ Е  П О Н У Ђ А Ч А 

                 Заинтересовано лице као потенцијални понуђач упутило је дана 01.07.2019. године 

захтев за додатним појашњењем Конкурсне документације у отвореном поступку јавне 

набавке ЈН број 404-44/19-VII набавка добара – софтвера-Е управa за потребе Градске управе 

града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 07.06.2019. године. 

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 

1. Потенцијални понуђач у делу „ГАРАНТНИ РОК" наводи да су гарантним роком 

поистовећене две потпуно различите ствари – гаранција на квалитет и системско одржавање 

и предлаже гаранцију на квалитет на период од 5 година и одржавање система са техничком 

подршком реализацији пословног процеса наручиоца до краја текуће године? 

2. Потенцијални понуђач у делу „ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА СОФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ 

ПИСАРНИЦУ – НАЧИН ИЗРАДЕ" наводи да тачку 5 треба поделити на Гаранцију (5 година) и 

техничко одржавање (најдуже до краја текуће године)? 

3. Потенцијални понуђач у делу „ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА СОФТВЕР ЗА 

ЕЛЕКТРОНСКУ ПИСАРНИЦУ – ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ" наводи да завођење улазне и 

излазне поште, аутоматско искључивање предмета након истека рока чувања, претраживање 

заведених предмета, допуна и аката према различитим критеријумима (саставни део 

кошуљице), штампање књиге примљене и послате поште, вођење и штампање електронске 

књиге рачуна (везано за финансије) и праћење лога промена над подацима предмета, да се 

наведене тачке изузму из захтева? 

4. Потенцијални понуђач у делу „ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ - УПОЗОРЕЊА" наводи да 

реверси – списак предмета издатих на реверс којима је истекао рок чувања, роковник – списак 

предмета у роковнику којима је истекао рок чувања, ван рока решавања – Списак предмета 

којима је истекао рок решавања, о предметима – према организационим јединицама, 

класификацији, референту, статусу предмета (активан, архивиран...), врсти предмета (црвени, 

жути, бели, ...), року решавања (у року, ван рока), О допунама – према организационим 

јединицама, класификацији, референту, статусу предмета (активан, архивиран), врсти допуне, 

О реверсима – према организационим јединицама, класификацији, референту, статусу реверса 

(издат, враћен), да се наведене тачке изузму из захтева? 
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О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

               У отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-44/19-VII објављене на Порталу ЈН 

дана 07.06.2019. године, Наручилац ради појашњења и прецизирања Конкурсне 

документације на основу постављених питања заинтересованог лица као потенцијалног 

понуђача даје следећи одговор: 

1. и 2. Конкурсном документацијом је предвиђено да понуђена цена подразумева период од 5 

(пет) година гаранције на квалитет и 5 (пет) година на одржавање система са техничком 

подршком реализацији пословног процеса Наручиоца. 

3. и 4. О наведеним тачкама Наручилац остаје како је таксативно наведено у конкурсној 

документацији у Прилогу 5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА- ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА 

СОФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ПИСАРНИЦУ. 

 

               Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне 

понуђаче да се рок за подношење понуда у јавној набавци добара – софтвера-Е управa за 

потребе Градске управе града Краљева као наручиоца ЈН број 404-44/19-VII НЕ 

ПРОДУЖАВА тако да је крајњи рок за подношење понуда остаo исти и то 08.07.2019. 

године до 11
00 

часова без обзира на начин доставе. Отварање понуда је истог дана 

08.07.2019. године у 12
00 

часова у наведеним пословним просторијама наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


