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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума 
за јавну набавку добара, обликован по партијама: Алат за радионицу за потребе 
Министарства унутрашњих послова, ЈН број 101/18 
 
ПИТАЊЕ 1, ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 
У захтевима стоји да је уз испоруку потребно извршити инсталацију softvera на laptop и 
извршити обуку радника,... 
  
Обзиром да је у питању већи број дијагностичких уређаја потребна ми је информација на 
који начин је замишљена обука за рад, да ли је обука предвиђана централно за све уређаје на 
једном месту или појединачно за сваки уређај посебно. 
  
И потребна нам је информација о трајању обуке. Уобичајени захтеви које смо добијали при 
сличним јавним набавкама су: Једнодневна или дводневна обука, централно организована за 
све уређаје у року од 5-10 дана након извршеног пријема дијагностичких уређаја. 
 
ОДГОВОР 1, ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 
Обука је замишљења да се изводи у свакој полицијској управи у Србији, у којој буде 
опредељења дијагностика, са трајањем од 1-2 дана, и то на свакој дијагностици посебно.  
Динамику и датуме обуке за појединачне полицијске управе у Србији одређује Наручилац уз 
претходне консултације са изабраним Добављачем. 
 
ПИТАЊЕ 2, ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 
У захтевима стоји Лиценциран softver са неограниченом могућношћу update-a. Сви 
дијагностички уређаји имају годишње ажурирање програма новим моделим возила (обично 
2-4 пута годишње). Ми још нисмо видели уређај где је таква могућност бесплатна. 
  
Тако да препостављам да овај захтев значи да постоји могућност update-a, нормално уз 
плаћање те опције према важећем ценовнику. 
 
ОДГОВОР 2, ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 
Software са могућношћу update-a независно од тога да ли је update software-a рађен редовно 
сваке године или након прескакања одређеног броја update-a. Обавезна могућност рада 
software-a и без редовног update-a (Software се не закључава). 

 
ПИТАЊЕ 3, ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 
Обзиром да је у плану набавка у периоду од три године, веома је тешко дати тачан назив 
модела LAPTOP рачунара који ће бити актуелан и за три године. По нашој логици LAPTOP 
рачунар мора задовољити минимум прописане услова, а уколико произвођач мења модел у 
наредном периоду, могуће је испоручити лаптоп истих или бољих карактеристика. 



 
ОДГОВОР 3, ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 
Laptop рачунар мора да задовољава минималне тражене услове за уређај који се испоручује, 
могуће је испоручити и бољи од тражених карактеристика али мора бити компатибилан са 
дијагностиком. 
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