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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 25. jуна 2019. 

године, у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН - О - 08/2019 за добра – 

Јединствени информациони систем просвете. 

 

Питање 1. 

На страни 39 конкурсне документације, под тачком 6.3.2. Трослојна веб орјентисана 

архитектура наведено је да “Са клијентске стране, апликативно веб решење мора бити 

развијено тако да може радити у актуелним верзијама претраживача Internet Explorer, 

Chrome, Mozilla, Safari i Opera”. 

С обзиром на то да је сам Microsoft престао да даје подршку за Internet Explorer, да ли 

сматрате да је компатибилност и даље неопходна са IE и уколико јесте, молимо за 

информацију од које верзије. 

Одговор: 

Минимално подржана верзија IE je верзија 10. 

 

Питање 2. 

На страни 90 конкурсне документације, под тачком 11.7 Лиценце наведено је “Уколико 

понуђено решење захтева лиценце за коришћење, понуђач је дужан да исте укључи у 

цену”. Молимо за појашњење, да ли су прихватљиве Open Source дистрибуције DB-a, 

DMS-a I workflow engine-a? 

Одговoр: 

Прихватљиво је понудити Open Source дистрибуције ДБ-а, ДМС и БПМ-а, уколико оне 

задовољавају конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике.  

 

Питање 3. 

На страни 90 конкурсне документације, под тачком 11.7 наведено је “Уколико понуђено 

решење захтева лиценце за коришћење, понуђач је дужан да исте укључи у цену”, као и 

“Потребно је обезбедити минимум 20 корисничких лиценци које омогућују напредне 

функционалности BI.”  



С обзиром на то да већина лиценци подразумева и одржавање на одређени период, 

молимо за информацију за који период је потребно укључити одржавање потребних 

лиценци. 

Одговор: 

Према конкурсној документацији минимални период одржавања је 1 (једну) годину. 

Цену одржавања лиценци потребно је понудити за цео период одржавања који се даје у 

понуди. 

 

 

КОМИСИЈА 

 


