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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде. 

 

 

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде у јавне набавке мале вредности чији је 

предмет Одржавање сајта и хостовање андроид апликације Скип центра, редни број 

јавне набавке ЈНМВ/9-2020, Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објављује одговор. 

 

Питање 1: Vaš sajt se hostuje na shared (deljenom) hostingu na cPanelu. Da li isključivo 

mora da bude na VPS serveru ili je moguće hostovati na dedicated serveru? 

Одговор 1: Наручилац је Конкурсном документацијом навео да сајт мора да буде на 

VPS серверу. 

 

Питање 2: Da li se antispam i antivirus software odnosi na sajt ili na email? 

Одговор 2: Односи се на email. 

 

Питање 3: Da li je potrebno izveštavanje kroz monitoring? 

Одговор 3: Извештавање кроз мониторинг је потребно као део услуга подршке и 

одржавања сајта. 

 

Питање 4: U konkursnoj dokumentaciji se ne navodi spisak pluginova a zahteva se njihovo 

redovno ažuriranje. Molim Vas da navedete koje pluginove koristite? 

Одговор 4: Користе се следећи pluginovi: Wordpress plugins Blog Designer - Post and 

Widget, Akismet Anti-Spam Contact Form 7, Easy FancyBox, Easy Updates 

Manager, Google Analytics for WordPress by MonsterInsights, Jetpack by 

WordPress.com, MOJO Marketplace, Multilanguage by BestWebSoft, My Calendar, 

OptinMonster API, Reiki Companion, Social Pug, SrbTransLatin, WPForms Lite. 

 

Питање 5: Šta se podrazumeva pod redovnim bezbednostni testovima? 

Одговор 5: Под редовним безбедносним тестовима подразумева се месечно тестирање 

и провера комплетног сервера, wеб сајта и апликција ради испуњавања безбедносног 

протокола. 

Питање 6: Da li nove funkcionalnosti na sajtu ulaze u obaveze po ovoj javnoj nabavci, s 

obzirom da je javna nabavka raspisana za održavanje postojećeg sajta i postojećih 

funkcionalnosti? 

Одговор 6: Да, нове функционалности улазе у обавезе по овој јавној набавци, како је 

наведено у конкурсној документацији.  Потребно је одржавање и развој на сајту током 

периода трајања уговорне обавезе.  

 



Питање 7: Da li postoji dokumentacija za android aplikaciju? 

Одговор 7: Не постоји документација за андроид апликацију. 

 

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.  

            Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ/9-2020 

 


