
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-92/2015-12/19 

Датум: 17. август 2015. године 
         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

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

 

 

И З М Е Н У   
ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 

- антивирусни софтвер за потребе правосудних органа - 

редни број 26/2015 

 

 

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

августа 2015. године у 16.22 сати, којим се замењује одговор број: 404-02-92/2015-

12/17 од 10. августа 2015. године: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У делу техничке спецификације на страни 10/54 налази се следећи део (измењена 

конкурсна документација): 21. Решење мора да поседује могућност приказа стања 

и догађаја на радним станицама у реалном времену, као и могућност праћења и 

извештавања о појави вируса и другим битним догађајима на систему као и 

акцијама које су уследиле након детекције вируса или других догађаја. 

Обзиром да тражено решење описано у техничкој спецификацији на страни 10. 

конкурсне документације мора да садржи могућност приказа стања догађаја на 

радним станицама ближе описано у тачки 21., да ли се тиме подразумева да 

понуђено решење садржи интегрисан алат за снимање тренутног стања 

оперативног система радне станице и анализу статусних информација најважних 

компоненти (регистри, процеси, фајлови, мрежне конекције, апликације, 

ажурирања итд.) односно да ли такав алат треба да пружи могућности управљања 

наведеним компонентама на нивоу једног или више рачунара даљинским путем 

односно да омогући уклањање уочених нежељених сервиса и процеса такође 

даљинским путем? 

 

 

1. Одговор Комисије: 

Уколико се фокусирамо само на тачку 21. са стране 10. коју означавате као питање, 

решење мора да поседује могућност приказа стања и догађаја на радним станицама 

и даље како у тексту под тачком 21. следи.  

У тачки 21. се не спомиње и не дефинише да ли је алат интегрисан и да ли служи за 

снимање тренутног стања оперативног система радне станице и анализу статусних 

информација најважнијих компоненти, односно тачком 21. није обрађено треба ли 



такав алат да пружи могућност управљања наведеним компонентама на нивоу 

једног или више рачунара даљинским путем, односно да омогући уклањање 

нежељених сервиса и процеса такође даљинским путем. Уколико се дефокусирамо 

са тачке 21. и посматрамо Конкурсну документацију са ширег аспекта, узимајући у 

обзир и остале тачке, можемо потврдити да уопштено говорећи антивирусни 

софтвер тражи даљинско управљање радним станицама односно постојање конзоле 

или другог алата за управљање и манипулисање антивирусним софтвером, односно 

клијентима, односно софтверско – хардверским могућностима рачунара, односно 

оним могућностима радних станица и могућностима АВП-а које су дефинисане 

тендерском документацијом. 

Уколико на наш одговор имате питања молимо да питања конкретизујете, односно 

сажмете на што конкретнију тачку/област, како би смо на питање што лакше и 

јасније одговорили. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Владимир Пејчић, дипломирани правник 

- Драган Шконтра, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (запослен 

у Основном суду у Вршцу) 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Небојша Павловић, гимназија 

- Горан Вуксановић, дипломирани инжењер информатичког менаџмента (запослен 

у Основном суду у Руми) 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке (запослена 

у Дирекцији за управљање одузетом имовином) 
 

 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


