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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.2 

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 23.07.2019.године, 

у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара – Е-парламент - хардверска 

инфраструктура, обликоване по партијама од 1 до 3,  и то  за ПАРТИЈУ 3 – Е-

ПАРЛАМЕНТ – КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СИСТЕМ ( ЈН OП 32/2019), у оквиру кога је 

поставило следећe питањe: 

          Питање:  

         „Molimo Vas da nam odgovorite na pitanje koje se tiče navedene javne nabavke a na 

strani 7/71 u tabeli, pozicija 1.1 Mikroprocesorska kontrolisana centralna jedinica (CJ) : 

         Da li je za naručioca odgovarajuće da za poziciju u tabeli 1.1, strana 7/71, u pasusu 

"omogući direktno snimanje audio zapisa (diskusije, simultani prevod) kako na internu 

memoriju (ne manju od 8GB), tako i na eksternu USB flash memoriju i to minimalno: floor 

+ 6 jezika prevođenja”  ponudi “centralna jedinica sa dodatnim neophodnim eksternim 

hardverom i softverom za snimanje audio zapisa (diskusije, simultani prevod) za Floor + 6 

jezika prevođenja” ? Jedina je razlika što se snimak ne pohranjuje na internu memoriju 

nego na eksternu sa korišćenjem softwera za snimanje koji nije integrisan u samoj 

centralnoj jedinici nego na eksternom hardweru - računaru a pri tom su sve funkcionalnosti 

iste odnosno još bolje i lakše za koriščenje za naručioca.“ 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или 

појашњења: 

          Одговор на питање  

       Да, за Наручиоца је то одговарајуће. 

           Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

  Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од 

дана пријема захтева. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

