
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

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

Број: 404-02-33/2013-12/19 
Датум: 9. 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 6. августа 
2013. године у 12:20 часова: 

 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
 Који је тачан тип лиценци за које се захтева обнова, с обзиром на то да постоји 
неколико типова како Web тако и E-mail лиценци (ставке 7. и 8. из Табеле А ''Списак 
опреме постојеће комуникационе мреже судства'' на страни 21. Конкурсне 
документације)? 
1. Одговор Комисије: 
 Наручилац не захтева обнову лиценци, већ реализацију функционалности у складу 
са Конкурсном документацијом.  
 На понуђачу је да изабере начин реализације функционалности, односно да ли ће 
користити постојећу опрему и припадајући софтвер или друге ресурсе.  
 За ставке 7. и 8. из Табеле А ''Списак опреме постојеће комуникационе мреже 
судства'' на страни 21. Конкурсне документације понуђач може узети у обзир тип 
лиценце са стандардним функцијама описаних комуникационих уређаја. 
 
 
2. Питање заинтересованог лица: 
 Који су серијски бројеви постојећих лиценци, који је датум када истичу или када су 
истекли (ставке 7. и 8. из Табеле А ''Списак опреме постојеће комуникационе мреже 
судства'' на страни 21. Конкурсне документације)? 
2. Одговор Комисије: 
 Наручилац не захтева обнову лиценци, већ реализацију функционалности у складу 
са Конкурсном документацијом.  
 Било која лиценца коју понуђач планира да користи мора омогућити постојеће 
функционалности и то минимално у току периода трајања уговора. 
 
 
3. Питање заинтересованог лица: 
 Који су серијски бројеви хардверских appliance уређаја (S360 и C370), који су 
бројеви постојећих сервисних уговора који покривају дате уређаје и који је датум када 
уговори истичу или када су истекли (ставке 7. и 8. из Табеле А ''Списак опреме 
постојеће комуникационе мреже судства'' на страни 21. Конкурсне документације)? 
3. Одговор Комисије: 
 Наручилац не сматра тражене податке релевантним. 
 



 
4. Питање заинтересованог лица: 
 За услугу успостављања комуникационе мреже наведено је: ''да понуђач може 
користити опрему и софтвер који се користе у постојећој комуникационој мрежи 
(Табела А ''Списак опреме постојеће комуникационе мреже судства'').  
 Да ли је мрежна опрема наведена у Табели А ''Списак опреме постојеће 
комуникационе мреже судства''довољна за реализацију описане услуге на свим 
локацијама? 
4. Одговор Комисије: 
 На понуђачу је да изабере начин реализације функционалности, односно да ли ће 
користити постојећу опрему и припадајући софтвер или друге ресурсе.  
 На понуђачу је да изврши процену да ли су, у сврху реализације функционалности 
захтеваних Конкурсном документацијом, постојећа опрема и припадајући софтвер 
довољни или ће у те сврхе користити друге ресурсе. 
 
 
5. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли можете да доставите списак серијских бројева уређаја који су наведени у 
Табели А ''Списак опреме постојеће комуникационе мреже судства''? 
5. Одговор Комисије: 
 Наручилац не сматра тражене податке релевантним. 

 
 
 
 

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 


