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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за ветерину 
Број: 404-02-88/2017-05/4 

  03.11.2017. године 
Омладинских бригада 1 

                        Нови Београд 
 
 

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 вам Одговор 3 на захтев за додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – одржавање и 
развој софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUP, BI), број јавне 
набавке ЈН O-17/2017 : 

Питање 1 

Како би обезбедили захтеване услове одржавања опреме, сматрамо да је неопходно 
да опрема произвођача EMC буде покривена произвођачком подршком. Како би се од 
произвођача добила одговарајућа понуда за наведену подршку неопходно је да у 
конкурсној документацији доставите spcollect логове. Напомињемо да је ова информација 
неопходна како би припремили прихватљиву понуду у складу са чланом 61. став 1 Закона 
о јавним набавкама 

Одговор 1 

Сматрамо да је неопходно да опрема буде покривена произвођачком подршком 
EMC-a. 

Подаци приказани у конурсној документацији (модел и серијски број), односно, у 
техничкој документацији, дају реалну основу за припрему прихватљиве понуде понуђача, 
у складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним набавкама. 
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Питање 2 

Молимо Вас да потврдите да ћете понуђачу чија понуда буде изабрана као 
најповољнија дати изворни код апликација које су предмет одржавања и даљег развоја. 

Одговор 2 

Пружање услуга одржавања и развоја софтверских апликација информационог 
система Управе за ветерину, подразумева развој на апикацијама за које постоје изворни 
кодови. 

 
Питање 3 

У оквиру измењене конкурсне документације је наведено шта се подразумева под 
развојем софтверских апликација које понуда мора да обухвати: 

 
Развој софтверских апликација обухвата: 

·         Развој нових модула у оквиру AIMCS, ВетУп и ORACLE BI апликација 
·         Развој нових функционалности у оквиру постојећих модула AIMCS и 

ВетУп 
·         Унапређење функционалности у оквиру постојећих модула 
·         Екстракција (припрема) података потребних за извештавање и креирање 

нових шема у оквиру ORACLE BI апликације    
На овај начин дефинисана техничка спецификација из конкурсне документације 

није у складу са Законом о јавним набавакама и то чланом 61 став 4, тачка 5 па понуђачи 
нису у могућности да сачине прихватљиву понуду како је дефинисано истим чланом, као 
ни општа правила о техничким спецификацијама дефинсана чланом 70.  

Техничка спецификација, не пружа понуђачима довољно информација о врсти и 
количини ресурса које је неопходно ангажовати. Потребно је да Вашом конкурсном 
документацијом прецизно дефинишете количину и врсту нових модула, шта се 
подразумева тачно под развојем и унапређењем постојећих модула, као и под припремом 
података, као и све друге информације релевантне за предметну набавку, а које би 
омогућиле понуђачима да правилно сагледају своју уговорну обавезу и обезбеде 
одговарајуће кадрове.  
 

Одговор 3 

Развој софтверских апликација, сбог специфичности ветеринарске делатности, 
условљен је епизоотиолошким условима. Услови подразумевају могућност појаве 
заразних болестри животиња и примену одговарајућих мера сузбијања и контроле истих,  
што захтева  техничку подршку IT система, унапређење постојећих и развој нових 
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софтверских модула као и усклађивање система са изменама/допунама националних 
прописа и препорука EU. 

 
Питање 4 

У оквиру измењене конкурсне документације наведено је : 
 
У циљу реализације захтева корисника Понуђач ће обезбедити перманентно 
присуство – 8 часова дневно у току радног времена Наручиоца на локацији 
Наручиоца, најмање два запослена код Понуђача, и то: 
 

·         Специјалиста за развој и одржавање база података (Oracle и MS SQL) 
·         Специјалиста за развој и одржавање апликативног софтвера (ASP.NET, 

C#) 
 
Анализом Вашег захтева, установили смо да предмет одржавања нису базе 

података (Oracle и MS SQL), па самим тим Ваш захтев за специјалистом за базе података 
(Oracle и MS SQL) није у логичкој вези са самом техничком спецификацијом коју сте дали 
у оквиру конкурсне документације.  

Наиме, техничка спецификација садржи одржавање других програма у којима није 
набројан Oracle и MS SQL па из тог разлога нелогичан је захтев да се тражи специјалиста 
који ће пружати одржавање за Oracle и MS SQL базе података.  

 
Како сам Закон о јавним набавкама чланом 9. дефинише начело ефикасности и 

економичности на основу ког је наручилац дужан да обезбеди да се поступак јавне 
набавке спроводи са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке, 
као и да наручилац мора да има у виду сврху односно намену јавне набавке сматрамо да је 
захтев за специјалистом за развој и одржавање база података сувишан. 

 
 

Одговор 4 

На страни 38, у тачки 1, у техничкој спецификацији, наведен је  опис послова за 
развој и одржавање AIMCS апликације за коју је потребан специјалиста који испуњава 
услове за тип, наведене подршке. 

 

 


