
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-92/2015-12/20 

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 

 

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 12. 

августа 2015. године у 9.52 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
 

У вашем одговору на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем 

електронске поште дана 6. августа 2015. године у 16.22 сати а објављеног 10. 

августа 2015. године навели сте следеће: 

''Понуђено решење не мора садржати интегрисани алат за снимање тренутног 

стања оперативног система радне станице и анализу статусних информација 

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

ажурирања итд., већ то може бити и засебно (неинтегрисано) решење. Битно је да 

тај алат постоји и да има описане функције. 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''. 

 

Оваквим одговором сте знатно изменили техничке захтеве траженог ЕПС решења а 

притом нисте изменили Конкурсну документацију.  

На страни 10. Техничке спецификације стоји следеће: 

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. 

Описани захтев јасно говори да решење мора да поседује могућност приказа 

стања и догађаја на радним станицама у реалном времену и односи се 

искључиво на  ЕПС компоненте а у наставку захтева се тражи 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. 

У траженом захтеву се нигде не спомиње  „снимање тренутног стања оперативног 

система радне станице и анализу статусних информација најважних компоненти 



(регистри, процеси, фајлови, мрежне конекције, апликације, ажурирања...). 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, и због тога 

сматрамо да је  ваш одговор у потпуности изменио техничку спецификацију. У 

документацији је јасно и конкретно описана функционалност као саставни 

(интегрисани) део управљачке конзпле ЕПС решења  што се свакако не слаже са 

наведеним одговором „Понуђено решење не мора садржати интегрисани алат“. 

Молим Вас да конкретно и што прецизније опишете функционалност тражену у 

техничкој документацији на страни 10. тачка 21. 

 

1. Одговор Комисије: 

Комисија за јавну набавку је у потпуности сагласна са примедбама у горе 

постављеном питању, те је у том смислу одговор број: 404-02-92/2015-12/17 од 10. 

августа 2015. године заменила одговором број: 404-02-92/2015-12/19 од 17. августа 

2015. године. Нов одговор је доступан на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

 

 

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 


