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На основу члана 54, став 12, тачка 1 и члана 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за за јавну набавку добара, јавна набавка број 404-

1/112Д -2019-28 – Набавка добара – Систем за евиденцију радног времена запослених, одговара на 

питања заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

 

Питање бр. 1 од 12.12.2019. године: 

„На страни 36 пише ’’Сва техничка документација (опис производа, Datasheet-ovi и 

сл.) као и наведене потврде морају бити достављене на српском језику (превод не мора 

бити од овлашћеног преводиоца).’’ 

У конкурсној се нигде не тражи техничка документација, само у табели цена модел 

и произвођач. За које ставке је потребно приложити опис производа?“ 

 

Одговор на питање број 1: 

Наручилац конкурсном документацијом то није тражио, али, уколико понуђач 

жели да достави, онда мора да буде на српском језику. 

 

Питање бр. 2 од 12.12.2019. године: 

„Обзиром да се тражи повезивање програма за евиденцију радног времена и 

система за обрачун зарада који Наручиоц већ поседује, молимо да нам објасни на који 

начин се врши повезивање и које податке треба синхронизовати из једног програма у 

други.“ 

 

Одговор на питање број 2: 

Због поверљивих информација о зарадама радника, наручиоцу неће бити омогућен 

директан приступ бази наручиоца, већ се интеграција вршити путем размене фајлова.  

Софтвер понуђача стога мора да обезбеди експорт података(радних листи) у било 

ком стандардном формату(HML, JSON, TXT или CSV) и треба да садржи следеће колоне: 

шифра радника, број радних сати за период и слично. 

С обзиром да је наручиоц у процесу замене апликације за обрачун зарада, а и због 

добре праксе, наручиоц оставља отвореним потребу за дораду или промену ових података 

у гарантном року. 

 

Питање бр. 3 од 12.12.2019. године: 

„Који програм за обрачун зарада Наручиоц већ поседује ?“ 

 

Одговор на питање број 3: 

Корисник тренутно користи апликацију из сопственог развоја и одговор на питање 

бр. 2 се односи на ову апликацију. Да ли ће и када наручиоц заменити ову апликацију није 

од значаја, јер је обавеза наручиоца да експортоване податке анализира, валидира и 

импортује у своју базу. То није задатак понуђача. 

 

 

 

 

У Нишу, 16.12.2019. године 

 

 

 


