
Универзитет у Новом Саду 

Филозофски факултет 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ  ИЗРАДЕ ОНЛАЈН АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПСИХОЛОШКУ 

ПОДРШКУ У ТРЕТМАНУ МРШАВЉЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ  ФИЛОЗОФСКОГ 

ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ 

 

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ 46/2014 
 

 

1. Питање 

У делу 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге, рок 

извршења, место извршења услуге, евентуалне додатне услуге и сл., страна бр. 3 

конкурсне документације, стоји да „апликација треба да омогући креирање 

произвољног броја корака“ и да „сваки корак треба да садржи произвољан број 

задатака различитих типова ...“. Да ли апликација треба да омогући 

администраторима да сами накнадно уносе поменуте кораке, односно задатке, или се 

сами кораци / задаци уносе приликом израде програма и нису даље подложни 

изменама? 

 

Одговор 

И једно и друго. Постојаће подаци који морају бити унети пре него апликација крене да се 

користи, а треба омогућити да овлаштена особа може накнадно да додаје кораке и задатке. 

 

 

2. Питање 

Који типови задатака ће бити коришћени у самој апликацији (нпр. допуни реченицу, 

заокружи тачан / одговарајући одговор, рангирање одговора, уписивање одговора и сл.)?  

 

Одговор 
Уписивање одговора у слободној форми 

Допуна реченице 

Квиз 

Читање датог текста 

Унос интерактивних листи хране и пица 

На основу решења ових задатака, систем треба да продукује одговарајуци феедбацк 

кориснику. 

 

 

3. Питанје 

На страни број 4 наводи се да „корисник од апликације треба да добија 

индивидуализовани феедбацк“, молимо вас да потврдите да је апликацијом предвиђено да 

изглед индивидуализованог феедбацк-а дефинише сам корисник система? 

 



 

Одговор 
Корисник феедбацк добија у зависности од решења задатака тако да феедбацк не 

дефинише корисник него је феедбацк дефинисан у самом систему. Корисник решава 

задатке и у зависности од комбинације решења задатака добија одговарајући феедбацк. 

 

 

4. Питање 

Молимо вас да нам разјасните како је дефинисана прелазна вредност тачног одговора, тј. 

да би сте прешли на следећи задатак / корак какве вредности треба да постигнете? 

 

Одговор 

Корисник задацима и корацима може да приступи произвољно, па не постоји одредјен 

тачан одговор због којег би корисник могао да предје на следећи задатак / корак. Сва 

корисникова решања задатака треба да се памте и тек када корисник реши све задатке у 

одредјеном кораку добија феедбацк од система. Корисник може и поново да се врати на 

неки задатак и поново га реши па ће феедбацк бити другачији. 

 

 

5. Питање 

Да ли постоји једна администраторска рола или више? Ако постоји више наведите које су 

и за сваку понаособ наведите која су им овлашћења? 

 

Одговор 

Треба да постоји више администраторских налога. Сви налози пружају исте 

функционалности. 

 

 

8. Питање 

Да ли се завршеном апликацијом сматра потпуно функционална и садржајем у целости 

попуњена апликација или само функционална апликација чији садржај попуњавају њени 

администратори? 

 

Одговор 

Завршена апликација подразумева потпуно функционалну аплилкацију са унетим 

основним подацима. Администратор ће после имати могућност да унесе још неке податке 

уколико буде потребно. 

 

 

9. Питање 

Ко и спрам којих критеријума утврђује да је апликација завршена? 

 

Одговор 

Апликација се сматра завршеном ако испуњава све услове из спецификације и ако је 

попуњена основним подацима. Наручиоц ће дефинисати све потребне основне податке 

који морају да буду унети у апликацију пре него што се она буде могла сматрати 



завршеном.  Истраживачки тим и тест корисници проверавају функционалност и 

потпуност апликације на основу критеријума договорених по преузимању материјала за 

израду апликације. С обзиром на природу апликације потребна је свакодневна 

комуникација са истраживачким тимом током израде саме апликације. Пошто се 

резултати првог дела истраживања још увек обрадјују, неке ће од функција бити могуће 

дефинисати тек током прављења апликације. 

 

10. Питање 

У обрасцу понуде на страни 19 и у Члану 3. Модела уговора потребно је да се упише 

број дана потребних за извршење услуге, односно испоруку софтвера. У конкурсној 

документацији, на страни 4 стоји да апликација мора да буде у потпуности функционална 

до 1. октобра 2014. године. Узимајући у обзир да се рок за израду апликације рачуна од 

дана потписивања Уговора, који зависи од много фактора на које сам понуђач не може да 

утиче, молимо вас да потврдите да ће се понуда сматрати исправном и прихватљивом 

уколико се у Уговору, односно обрасцу понуде, на позицији предвиђеној за уписивање 

броја дана потребних за извршење услуге наведе датум до ког ће бити извршена услуга, 

односно испоручена апликација. 

 

Одговор 

Потврђујемо. 

 

11. Питање 

На страни 4 се наводи да је потребно „уз понуду доставити могући крајњи датум 

испоруке апликације“. У ком обрасцу, односно делу конкурсне документације, је 

предвиђено уписивање овог податка? 

 

Одговор 

У моделу уговора (рок испоруке услуге). 
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