
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-92/2015-12/22 

Датум: 21. 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 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 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 18. 

августа 2015. године у 14.31 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 10. Конкурсне документације налази се следећи део: ''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.'' Одговором број: 404-02-92/2015-12/19 од 17. августа 2015. године 

нисте у потпуности разјаснили тражени захтев и очекивану функционалност. 

Једино је јасно да захтев нема никакве везе са снимањем тренутног стања 

оперативног система радне станице. 

 

1. Одговор Комисије: 

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. 

Стање означава пре свега положај у којем се нешто налази, док догађај може бити 

нешто што се догодило или нешто што се дешава у овом тренутку времена. 

У тачки 21 где говоримо о приказу стања и догађаја на радним станицама у 

реалном времену, пре свега мислимо на приказе свих оним стања и догађаја који 

могу да науде рачунарском софтверу и изазову погоршану активност рачунара. А 

то су све оне злонамерне активности против којих антивирусни софтвер треба да 

реагује и да их спречи. Све злонамерне активности и догађаји на радној станици 

који требају бити евидентирани и приказани побројани су у документацији ове 

јавне набавке. Ти догађаји и стања могу бити на пример и резултат несавесног 

руковања радном страницом од стране корисника. Уколико би корисник покушао 

да покрене инталацију или изврши неку другу аквтивност која је на алату за 

даљинско управљање постављена на "црну листу", такође би антивирусни софтвер 

требало да изврши приказ стања или догађаја. Или неки вирус. Или било која друга 

планирана, непланирана, намерна, ненамерна злонамерна активност. 



Ово су само неке од смерница у објашњавању смерница приказа стања и догађаја. 

Наравно да ова функција није строго дефинисана, па су и примери узети као 

произвољни ради приближавања описа потребних функција. У овом одговору као и 

у тачки 21. нисмо дефинисали тачно које функције, стања и догађаје је потребно 

пратити јер би смо тиме ограничили могућности појединих антивирусних решења. 

Догађаје и активности које је потребно пратити још једном понављам описали смо 

у целокупној Конкурсној документацији.. 

 

 

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 


