
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-100/2015-12/5 

Датум: 21. август 2015. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        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 

- успостављање и одржавање комуникационе мреже судова - 

редни број 30/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 19. 

августа 2015. године у 14.25 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Која је процењена вредност јавне набавке? 

 

1. Одговор Комисије: 

Процењена вредност јавне набавке износи 28.500.000 динара без ПДВ. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Који износ се уписује у члан 3. Модела уговора? Да ли се уписује износ на 

месечном нивоу за све локације или укупна вредност за све локације за 12 месеци 

колико је трајање уговора? 

 

2. Одговор Комисије: 

Уписује се укупна понуђена цена, односно збир цене услуге успостављања и услуге 

одржавања за све локације за 12 месеци. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
У члану 3. Модела уговора наводите да је рок плаћања 45 дана, а на страници 38. 

Конкурсне документације наводите да је рок плаћања 20 дана. Који је рок плаћања 

који захтевате? 

 

3. Одговор Комисије: 

Рок плаћања је 20 дана. Усаглашавање ове недоследности учињено је изменама 

конкурсне документације које су доступне на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 



 

4. Питање заинтересованог лица: 
Шта представља уговорена цена у члану 3. Модела уговора? Да ли је то цена на 

месечном нивоу за све локације? 

 

4. Одговор Комисије: 

Погледајте одговор 2. 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Који је рок плаћања износа за успостављање комуникационе мреже по локацији? 

 

5. Одговор Комисије: 

Рок плаћања је 20 дана. Усаглашавање ове недоследности учињено је изменама 

конкурсне документације које су доступне на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је у Моделу уговора предвиђено уписивање износа за успостављање 

комуникационе мреже по локацији? 

 

6. Одговор Комисије: 

Исправка овог недостатка учињена је изменама конкурсне документације које су 

доступне на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

 

7. Питање заинтересованог лица: 
У Конкурсној документацији наводите да се плаћање врши на основу издатог 

рачуна и протокола о извршеним услугама. Да ли се Протокол израђује за сваку 

појединачну локацију или за све локације? Молимо за предлог текста Протокола. 

 

7. Одговор Комисије: 

Израђује се један Протокол о извршеним услугама за све појединачне локације. 

Текст Протокола биће дефинисан са понуђачем којем буде додељен уговор о јавној 

набавци. 

 

 

8. Питање заинтересованог лица: 
Шта треба унети у ред УКУПНО (1 + 2) у Обрасцу 6.3 на страници 65. Конкурсне 

документације? Да ли је то укупна цена на месечном нивоу или за 12 месеци за све 

локације? 

 

8. Одговор Комисије: 

Треба унети укупну понуђену цену, односно збир цене услуге успостављања и 

услуге одржавања за све локације за 12 месеци. Исправка овог недостатка учињена 

је изменама конкурсне документације које су доступне на Порталу јавних набавки 

и интернет страници наручиоца. 

 

 

 

 



 

9. Питање заинтересованог лица: 
У Обрасцу 6.4 у последњој колони у табели стоји ''датум пружања услуге''. Да ли је 

то датум закључења референтног уговора? 

 

9. Одговор Комисије: 

То је датум завршетка пружања предметне услуге. 

 

 

10. Питање заинтересованог лица: 
У Обрасцу 6.6 треба навести списак опреме и уређаја. С обзиром на то да су линије 

остављене за ту намену недовољне, да ли можемо на овом месту да упишемо да у 

прилогу достављамо уговор о техничкој подршци у ком се виде тражена опрема и 

уређаји? Такође, уз Образац 6.6 треба доставити одговарајуће доказе (пописна 

листа, уговор о закупу/лизингу...). Да ли се, због обимности ове документације, 

могу приложити само кључне стране уговора? У случају да је неопходно, 

наручиоцу се целокупни уговори могу дати на увид. 

 

10. Одговор Комисије: 

Уколико на за то предвиђене линије не може да стане цео текст који треба уписати, 

понуђач може да се позове на уговор који ће доставити у прилогу овог обрасца. 

Такође, уколико је документација преобимна, могу се доставити само релевантни 

изводи из исте, а по захтеву наручиоца и оригинал на увид. 

 

 

11. Питање заинтересованог лица: 
Образац 6.7 садржи две табеле. Доња табела за упис 10 лица одговорних за 

извршење услуга, садржи колону ''број и датум лиценце''. Које су то лиценце, с 

обзиром на то да су једине две лиценце које су тражене уписују у горњу табелу? 

 

11. Одговор Комисије: 

У питању је грешка. Исправка је учињена изменама конкурсне документације које 

су доступне на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

 

12. Питање заинтересованог лица: 
Пошто се услуга реализује као L3VPN, која већ значи тунелован саобраћај кроз 

IP/MPLS мрежу (дакле, не јавну мрежу), да ли постоји потреба за реализацијом 

IPSec-a? Напомињемо да IPSec због начина техничке реализације у оквиру 

IP/MPLS мреже неће имати никакву додатну функцију заштите саобраћаја. IPSec 

има смисла код понуђача који преко јавног интернета праве IPSec VPN (немају 

могућност за MPLS VPN). 

 

12. Одговор Комисије: 

Оцена наручиоца је да је ради квалитетног и несметаног функционисања мреже 

правосуђа потребно успоставити IPSec VPN. 

 

 

 

 

 

 



 

13. Питање заинтересованог лица: 
Како су екипирани рутери Тип 1. до Тип 5. по локацијама? 

 

13. Одговор Комисије: 

Молимо вас да прецизније дефинишете шта сматрате под ''екипирани рутери''. 

 

 

14. Питање заинтересованог лица: 
 У техничкој спецификацији наводите ''омогућавање даљинског приступа 

(правосудних професија) на комуникациону мрежу''. Молимо за прецизирање 

захтева, с обзиром на то да у даљем тексту нема никаквих информација. 

 

14. Одговор Комисије: 

Захтев је да се правосудним професијама (нпр. извршитељи, јавни бележници итд.), 

који функционишу  омогући. 

 

 

15. Питање заинтересованог лица: 
''Сва постојећа опрема која се тренутно користи је претежно од истог произвођача 

(Cisco Systems).'' Да ли је опрема предмет посебног уговора о техничком 

одржавању? Уколико јесте, до када траје тај уговор? 

 

15. Одговор Комисије: 

Опрема није предмет посебног уговора о техничком одржавању. 

 

 

16. Питање заинтересованог лица: 
''Видео сервер са оперативним системом и софтвером за видео надгледање; Fujitsu 

Siemens PRIMERGY RX300 S6, Windows Server 2008, Milestone XProtect, 46 IP 

камере (AXIS M105x).'' Која је конфигурација овог сервера? Који се XProtect 

користи? Који је серијски број лиценце? Да ли се подразумева и одржавање IP 

камера? 

 

16. Одговор Комисије: 

Конфигурација сервера је: процесор Intel Xeon X5650, 6GB RAM, 8x HDD 300GB 

SAS RAID 5. Софтвер је Milestone Xprotect Essential 2.0.b. Број лиценци је 44. Не 

подразумева се и одржавање IP камера. 

 

 

17. Питање заинтересованог лица: 
Да ли на локацијама на којима се захтева backup већ постоји реализован backup (за 

постојеће услуге)? 

 

17. Одговор Комисије: 

На локацијама на којима се захтева backup, backup тренутно није реализован и 

његово успостављање се очекује кроз реализацију ове јавне набавке. 

 

 

 

 

 



 

18. Питање заинтересованог лица: 
Да ли на локацијама на којима је потребан приступ брзинама 10 Mb/s и већим, 

постоји оптички интерфејс на постојећој опреми или медиа конвертор? 

 

18. Одговор Комисије: 

На неким локацијама на којима је потребан приступ брзине 10 Mb/s и већим 

постоји оптички интерфејс, а на неким медиа конвертор. 

 

 

19. Питање заинтересованог лица: 
На локацијама на којима је потребно повезивање брзинама између 1 и 10 Mb/s 

специфицирано је да је дозвољено коришћење само следећих технологија: SHDSL, 

FR, WiFi, оптика (Eth.). Да ли је могуће и коришћење VDSL-a? 

 

19. Одговор Комисије: 

Могуће је коришћење VDSL-a. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Небојша Павловић, гимназија 

- Драган Шконтра, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (запослен 

у Основном суду у Вршцу) 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Владимир Пејчић, дипломирани правник 

- Горан Вуксановић, дипломирани инжењер информатичког менаџмента (запослен 

у Основном суду у Руми) 

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


