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 Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку Мале вредности-Наруџбеница. 
Број: 907 /2 
06.02.2019. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
2.2.34Н/2019 Услуге eлектронског надзора праћења присуства запослених за 
2019/2020. 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 2.2.34Н /2019 Услуге eлектронског надзора праћења присуства запослених 
за 2019/2020, ОРН-35121000-Сигурносна опрема, доставило је наручиоцу писани 
захтев путем e-mail-а 05.02.2019. године,(07:28 часова) заводног броја 907,заведеног у 
ЈП Топлификацији  од 05.02.2019, којим тражи одговор на следеће питање: 
 
       
Питање бр 1. у члану "Спецификација услуга" пише: 
"Бесконтактне картице са идентификацијом, укупно 87+2(за госте) и замена оштећених 
и изгубљених картица са штампом за време трајања уговора" 
Да ли то значи да за време трајања уговора захтевате замену неограниченог броја ИД 
картица? 
- Требало би дефинисати  услове по којима се ИД картице мењају без накнаде, као и 
количину бесплатних ИД картица. 
 
Одговор бр 1:Картице се мењају услед губитка, оштећења или нефункционалности из 
др. разлога, а чији број не може прећи 30% од укупног броја картица, односно 30 
картица.  
 
Питање бр 2. у члану "Спецификација услуга"пише: 
"... као и са удаљених уређаја преко мобилне апликације, 
уз препознавање ГПС локације." 
- Шта су удаљени уређаји који садрже мобилну апликацију, а пружају ГПС локацију и 
колико таквих уређаја треба да буде у систему? 
 
Одговор бр 2:Исправка: са удаљених локација преко уређаја који садрже мобилне 
апликације (Андроид или иОС), уз лоцирање уређаја преко ГПС локације, за по потреби 
све запослене, односно 87  
 
Питање бр 3. у члану "Спецификација услуга"пише: 
"Могућност самосталног рада свих уређаја у случају нестанка електричне енергије у 
трајању од најмање 6 (шест) часова уз помоћ сопственог напајања." 
- Да ли се односи и на контролу приступа или само евиденцију запослених?  
Одговор бр 3: На контролу приступа и евиденцију запослених 
 
Питање бр 4. у члану "Спецификација улсуга" пише: 
"Креирање посебних извештаја по захтеву наручиоца, са могућношћу експортовања у 
друге софтверске системе." 



- Шта подразумевате под посебним извештајима по захтеву харучиоца и у које друге 
софтверске системе је потребан експорт података? 
- Колико таквих захтева би било за време трајања уговора? 
 
Одговор бр 4: Већ је наведено да то треба да буде формат погодан за експорт 
односно .xлсx или .xмл формат. Таквих захтева може бити до 10 током трајања уговора 
 
Питање бр 5. у члану "Спецификација улсуга" пише: 
"Могућност пријављивања на систем са других мобилних и таблет уређаја који садрже 
идентификацију." 
- Шта подразумевате под идентификацијом? 
 
Одговор бр 5:Идентификација је процес једнозначног утврђивања идентитета особе 
која се пријављује. У овом случају мобилни уређај који је додељен особи без отуђења 
сматра се његовом идентификацијом као и картица  
 
Питање бр 6. у члану "Спецификација улсуга" пише: 
"Мониторинг присуства са жељеном резолуцијом." 
- Шта подразумевате као жељену резолуцију? 
Одговор бр 6:Жељена резолуција може бити неки временски интервал. 
 
Питање бр 7. у члану "Спецификација улсуга" пише:  
Интеграција система са ИП видео надзором и фотографисање евидентирања на 
систему. 
- Овај захетв наручиоца се може испунити, али се коси са Законом о заштити података 
о личности (ГДПР). 
ЈП Топлификација задржава за себе обавезу да усклади коришћење Система за 
праћење присуства запослених са наведеним и др. Законима  
 
Питање бр 8. у моделу уговора пише: 
"За део реализације уговора који се односи на 2019. и 2020. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим се уређује 
буџет за 2019. и 2020. годину, На основу члана 51. став 5. Закона о јавним 
набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15, 68/15) и члана 36. Статута Јп 
Топлификација Пожаревац( Службени гласник града Пожаревца, бр 4/13 и 13/14), 
Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац на седници доноси одлуку о 
доношењу плана набавки за 2019 годину где се Средства за реализацију набавки 
за које је планирано закључење двогодишњих уговора биће обезбеђења 
Програмом пословања за 2020 годину. У циљу стварања услова за спровођење 
поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењујње, донета је 
одлука као у диспозативу. Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у 
наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години (члан 7. Уредбе о критеријумима за 
утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за 
закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 
година („Службени гласник ПЦ", бр. 21/14))." 
- Молим за појашњење. 
Одговор бр 8. Наведено је да су обезбеђена средства за реализацију двогодишњег  
уговора. 
  
      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

  
 


