
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

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

Број: 404-02-33/2013-12/24 
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 
 
Расположиве информације наручиоца, као допуна Додатних информација и 
појашњења број: 404-02-33/2013-12/19 од 9. августа 2013. године, објављених 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: 

Лиценце су везане за тип appliance-a.  
За S370 то је 1000 и више корисника, и у зависности од броја корисника узима се 

тип appliance-a. 
 
 
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: 
 Лиценце су истекле. 
 
 
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: 
  

Систем за заштиту E-mail Cisco IronPort Email Bundle C370 842B2B500D17-HVFDY4J 

Систем за заштиту E-mail Cisco IronPort Email Bundle C370 842B2B5009A9-1WFDY4J 
Систем за заштиту од WEB претњи Cisco IronPort Web Bundle S370 0026B97DB514-BTRHM4J 
Систем за заштиту од WEB претњи Cisco IronPort Web Bundle S370 0026B97666A9-7TRHM4J 

 



 
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: 
 Да, табела са списком ће бити објављена на Порталу јавних набавки 
(www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца (www.mpravde.gov.rs). 
 
 

 
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 


