
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-46/2016-12/8 

Датум: 10. октобар 2016. године 

Б е о г р а д 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

- успостављање инфраструктурне платформе за интероперабилност (e-filing) - 

редни број 27/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6. 

октобра 2016. године у 15.00 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У оквиру техничких захтева за базу података, навели сте захтев да у оквиру 

аналитичких способности база података треба да подржи BI табуларни семантички 

модел (T3-32, стр. 188). С обзиром на то да функционалност под таквим називом и 

значењем испоручује као део Microsoft SQL Server платформе, да ли то значи да 

понуђач мора да понуди  MS SQL Server базу података или може да понуди базе 

других произвођача са обезбеђеном аналитичком подршком за OLAP 

мултидимензионе моделе? 

1. Одговор Комисије: 

Конкурсном документацијом је омогућено да понуђач може да понуди базе 

података различитих произвођача у оквиру софтверских пакета који испуњавају све 

функционалности дефинисане Конкурсном документацијом, тако да наручилац 

остаје при својим захтевима и Конкурсна документација се не мења. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У оквиру техничких захтева за базу података, навели сте захтев да у оквиру 

аналитичких способности база података треба да подржи Основни data mining (T3-

35, стр. 188) и Data mining заснован на временским серијама (Data mining based on 

time Series: Prediction with New Data). Узевши у обзир да data mining алати нису 

потребни за развој захтеваних функционалности описаних предметом ове набавке, 

није јасна потреба да буду обавезни део платформе базе података. Сходно 

претходном, можемо ли поменуте захтеве сматрати као пожељне или опционе? 

2. Одговор Комисије: 

Data mining функционалност је важна узимајући у обзир планове за проширење 

система, тако да наручилац остаје при својим захтевима и Конкурсна 

документација се не мења. 

 



3. Питање заинтересованог лица: 
У оквиру техничких захтева за интеграциону платформу, навели сте захтев Т3-91, 

стр. 191 да је „потребно обезбедити програмабилан интерфејс који омогућава 

експорт и импорт пословних процеса и активности у складу са XLANG и BPEL 

стандардима“. С обзиром на то да је XLANG развијен са стране Microsofta и његова 

верзија XLANG/s се користи у оркестрацији процеса у оквиру Microsoft BizTalk 

Server-a, да ли је понуђач у обавези да понуди MS BizTalk Server као интеграциону 

платформу, или може понудити платформе других произвођача које подржавају 

BPEL стандард?  

3. Одговор Комисије: 

Наручилац ће прихватити понуђену платформу која је у складу са било којим од 

наведених стандарда. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је на страници 182. у захтеву FZ-5 можда направљена грешка у тексту, па је 

тако погрешно именован протокол? Да ли се мисли на SNMP (eng. Simple Network 

Management Protocol) поруку или SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) поруку? 

Дакле, да ли се захтев односи на мониторинг и уочавање дефекта и испада 

компоненти које су прикључене на мрежу као што су поједини сервери, па слање 

обавештења о том догађају путем електронске поште, или се захтев односи на 

дефект и испад рецимо код процесирања појединих предмета или захтева који 

стижу кроз сервисни веб интерфејс, па о том догађају треба обавестити 

електронском поштом?  

4. Одговор Комисије: 

Није дошло до словне грешке. Систем треба да подржи SNMP протокол да би се 

обезбедио мониторинг апликација на сервисној магистрали. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
На страници 185. у захтеву F3-35, да ли можете да појасните на који тачно MIM 

протокол мислите?  

5. Одговор Комисије: 

MIM (Multipurpose Internet Mail) је стандард за размену порука који омогућава 

руковање и обраду порука и прилога које оне садрже. Његовом употребом се 

омогућава конверзија порука из MIME  (Multipurpose Internet Mail extensions) или 

S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail) формата у XML формат уз истовремену 

верификацију дигиталних сертификата који су им придружени. 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
На стр. 201-202., у делу 3.2, под бројем 6) наведено је да понуђач мора да докаже да 

је у периоду од 26. септембра 2012. године до дана подношења понуде пружио 

услуге имплементације понуђене платформе за интероперабилност за два 

референтна наручиоца, од којих је један државни орган, орган територијалне 

аутономије или лојкалне самоуправе... Будући да је на страници 220. дат образац 

Потврде референтног наручиоца на српском језику и ћирилици (даље: Образац), да 

ли је у случају издавања ове потврде од стране органа државе која није Република 

Србија дозвољено приложити потврду која ће садржати све битне елементе 

Обрасца и имати садржај адекватан потреби али не и идентичан као Образац, уз 

превод овако издате потврде од стране сталног судског преводиоца?  

6. Одговор Комисије: 

Понуђач не мора да користи Образац из Конкурсне документације и може уместо 

њега да приложи другу потврду. Оно што је веома важно јесте да таква потврда 

мора да садржи апсолутно све податке које садржи и Образац дат Конкурсном 



документацијом. Дакле, не само битне елементе, како наводите у свом питању, већ 

СВЕ елементе, а то су: сви подаци о референтном наручиоцу идентични подацима 

траженим у Обрасцу, име и подаци о седишту понуђача којем се издаје потврда, 

датум почетка пружања услуга и датум завршетка пружања услуга, опис услуга 

које су пружене, назив технолошке платформе која је коришћена приликом 

пружања услуга, информацију о томе да се потврда издаје за потребе ове јавне 

набавке, датум издавања потврде, место издавања потврде и име и презиме и 

потпис овлашћеног лица наручиоца. 

7. Питање заинтересованог лица: 
У делу 3.2, тражите да је понуђач у периоду од 26.12.2012. до дана подношења 

понуде савесно и поштено пружио услуге имплементације система за издавање 

електронског временског жига (TSA) за једног референтног наручиоца који је 

државни орган, орган територијалне аутономије или локалне самоуправе. С 

обзиром на то да имплементација система за издавање електронског жига није 

предмет ове јавне набавке, сматрамо да овај услов није коректан и да ни у ком 

случају не доказује спремност понуђача да изврши посао који јесте предмет ове 

јавне набавке. Молимо вас да од овог услова одустанете, односно да референца за 

имплементацију система за издавање временског жига не буде услов за учешће у 

овом поступку јавне набавке.   

7. Одговор Комисије: 

На страници 195. Конкурсне документације, Подсистем 2, у делу Систем за 

електронско потписивање и TSA, детаљно је објашњено зашто се користи 

временско жигосање. Самим тим сматрамо да тврдње не стоје, те да је експертиза у 

овом домену неопходна, тако да наручилац остаје при својим захтевима и 

Конкурсна документација се не мења. 

 

8. Питање заинтересованог лица: 
На страници 197. захтевана хардверска инфраструктура је наведене карактеристике 

за мулти нод сервер „највише до 1ТБ ЕСС REG по ноду“. С обзиром на то да је 

захтевано 64GB, да ли је прихватљиво понудити сервере прошириве до 512GB?  

8. Одговор Комисије: 

Овај захтев се односи на чињеницу да ће се систем проширивати и наручиоцу је 

битно да постоји могућност проширења до дефинисаних вредности у Конкурсној 

документацији, тако да наручилац остаје при својим захтевима и Конкурсна 

документација се не мења. 

 

9. Питање заинтересованог лица: 
На страници 197. захтевана хардверска инфраструктура је наведене карактеристике 

за уређај за складиштење података „8x Hot swap NVMe 2.0TB, PCle 3.0“. Да ли је 

прихватљиво понудити мањи број Hot swap NVMe PCle 3.0 већег капацитета? 

9. Одговор Комисије: 

Анализом тржишта утврђено је да више произвођача може да задовољи тражени 

услов „8x Hot swap NVMe“, између осталих и Advantech, Supermicro, Exxact 

Corporation и други, тако да наручилац остаје при својим захтевима и Конкурсна 

документација се не мења. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Марио Малетић, дипломирани правник;  

- Владимир Пејчић, дипломирани правник;  

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 



- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;  

- Јована Михајловић, дипломирани правник; 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


