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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ПОРЕСКА УПРАВА 

Број: 000-404-01-05023/2019-1100 

Датум: 27.11.2019. године 

Б е о г р а д 

 

 

Предмет: Додатна појашњења конкурсне документације 

                 број: 000-404-01-05023/2019-1100 од 15.11.2019. године 

 

 

         На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), у поступку јавне набавка Услуге- одржавање система управљања 

документацијом, за потребе Пореске управе, ЈН 47A/2019, која се спроводи у складу са 

чланом 32. Закона о јавним набавкама, по позиву објављеном на порталу јавних 

набавки од 15.11.2019. године, учесник у поступку, обратио се електронском поштом-

дописом од 26.11.2019. године Наручиоцу, за давање појашњења на следећa питањa: 

 

1. На страни 21. конкурсне документације, слика 4. (физичка архитектура система) 

налази се SQL сервер (назив сервера: psqlpispretrage) који се не налази на списку 

сервера који су предмет одржавања у претходном делу конкурсне документације 

(стране 14-21) и који није део система управљања документацијом еПисарница и УПП.  

Да ли је ово техничка грешка на самој слици бр.4? 

  

2. Обзиром да је предмет набавке услуга одржавања система управљања 

документацијом који је имплементиран и у продукцији већ неколико година, а да је 

приликом пуштања у продукцију урађена обука крајњих корисника, да ли је ваш захтев 

за обуком крајњих корисника превид или сте мислили на обуку тренера који ће 

извршити обуку крајњих корисника у случају адаптивног одржавања, а након развоја 

нових функционалности услед промене регулативе (страна 30. конкурсне 

документације „обука корисника система“)? 

  

3. Обзиром да је предмет набавке услуга одржавања система управљања 

документацијом који је имплементиран и у продукцији већ неколико година, а да је 

приликом реализације предходног уговора о одржавању система управљања 

документацијом извршена обука администратора Система управљања документацијом, 

и обзиром да није стандард да партнер који врши одржавање система обучава 

администраторе већ то раде овлашћени тренинг и тестни центри, да ли је понављање 

захтева за обуком EMC (OpenText) Documentum и EMC (OpenText) XCP технички 

превид? 
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Наручилац даје појашњење на напред наведена питања: 

 

1. Kако се на странама 14-21 конкурсне документације SQL сервер (назив сервера: 

psqlpispretrage) не налази на списку сервера који су предмет одржавања, а и није део 

система управљања документацијом еПисарница и УПП, приликом израде конкурсне 

документације, на слици 4. на страни 21, начињена је техничка грешка (сервер 

приказан на слици), те се иста овим путем исправља, док је списак сервера у реду. 

  

2. На страни 30. конкурсне документације није учињен превид, јер се под 

корисником подразумева категорија пословног администратора система, који ће се 

обучавати за евентуално измењене компоненте и функционалности, као и за кључне 

софтверске алате и компоненте неопходне у раду система за управљање 

документацијом, а који ће на тај начин бити оспособљен за даљу обуку крајњих 

корисника. 

  

3. Обзиром да је у претходном периоду у Пореској управи дошло до промене 

администратора Система управљања документацијом, није у питању технички превид 

у понављању захтева, већ је потребно да понуђач понови обуку за нове администраторе 

система, а која се не односи на обуке одржаване од стране произвођача (OpenText). 

 

 


