
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 54. став 12. и чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), објављујемо 

одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 

понуде у отвореном поступку јавне набавке добара чији предмет је набавка 

централизоване платформе за слање, пријем, управљање и чување електронских фактура 

правних лица и предузетника, ЈН 9/2019. 

 

Питање: 
Обраћамо Вам се са захтевом за додатним појашњењем у поступку јавне набавке добара 
„Набавка централизоване платформе за слање, пријем, управљање и чување електронских 
фактура правних лица и предузетника“, број јавне набавке ЈН 9/2019 
 
На страни 21. конкурсне документације одељак 4. Технички капацитет под тачком 4.1. захтева се 
да Понуђач испуни следећи услов:  
„Потврда произвођача софтвера Централног Регистра Фактура о компатибилности понуђеног 
софтверског решења и могућности интеграције са софтвером Централног Регистра Фактура. 
Потврда чини обавезни саставни део понуде“.  
 
Наведени услов Понуђач испуњава „достављањем референтне потврде потписане и оверене од 
стране референтног произвођача софтвера Централног Регистра Фактура – Образац 13.“ 
 
Како бисмо били у могућности да докажемо захтевани услов молимо за измену Обрасца 13 
датог у поглављу V конкурсне документације на страни 46 на начин да уместо потписа 
представника Понуђача и представника Наручиоца образац дефинише потпис произвођача 
софтвера.  

 

Одговор: 

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће на страни 46. извршити 

измену конкурсне документације, конкретно обрасца 13 - ПОТВРДА О 

КОМПАТИБИЛНОСТИ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА И МОГУЋНОСТИ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

СА ЦЕНТРАЛНИМ РЕГИСТРОМ ФАКТУРА, у делу потписника обрасца, тако што ће  

уместо представника Наручиоца и представника понуђача, као потписник истог стајати 

представник произвођача софтвера. 

 

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације. 

 Наручилац ће одговор и измену конкурсне документације објавити на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници. 
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