
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Сектор за материјално-финансијске послове 
Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове 

Број: 404-02-33/2013-12/22 
Датум: 12. август 2013. године 

Б е о г р а д 
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- Успостављање и одржавање комуникационе мреже судова - 

редни број 17/2013 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 12. августа 
2013. године у 08:15 часова: 
 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
 Молимо да потврдите да су наведене ознаке опреме коректне: ''Cisco IronPort Web 
S360'', ''Cisco IronPort Email C370 2''. 
1. Одговор Комисије: 
 Понуђач може сматрати да су ознаке дате у последњој верзији Конкурсне 
документације коректне. 
 
 
2. Питање заинтересованог лица: 
 Молимо за списак локација где се налазе L3 свичеви. 
2. Одговор Комисије: 
 Наручилац сматра да тражени податак није релевантан, јер је понуђачу 
Конкурсном документацијом дата слобода у реализацији техничког решења. 
 
 
3. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли се ради о истовременим сесијама за 100 VPN лиценци? 
3. Одговор Комисије: 
 Понуђач може сматрати да се ради о истовременим сесијама за минимум 100 VPN 
лиценци за потребе удаљеног приступа извршитеља и јавних бележника. 
 
 
4. Питање заинтересованог лица: 
 Који систем за надгледање параметара мреже поседује наручилац? 
4. Одговор Комисије: 
 Понуђач може сматрати да се тренутно ниједан систем за надгледање мреже не 
користи у оквиру наручиоца. 
 
 
5. Питање заинтересованог лица: 
 Колико камера је везано у ком регионалном центру? 
 Да ли бекап подразумева снимање периодично садржаја са централне на неку 
додатну локацију која је физички измештена, тј. да ли је за такав сценарио потребно 
пружити подршку за бекап процедуру? 
5. Одговор Комисије: 



 Наручилац сматра да тражени податаци нису релевантни јер спадају у променљиву 
категорију. 
 Наручилац ће са добављачем (понуђачем којем буде додељен уговор) прецизније 
дефинисати ово питање. 
 

 
Комисија за јавну набавку 

 Игор Тодороски, мастер орг. наука 
Славољуб Трубарац, дипл.инг.орг.рада – заменик 

Слободан Шолајић, дипл.инг.ел. 
Дамир Алихоџић, струковни инг. – заменик 

Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник 
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипл. правник – заменик 

 
 

доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


