
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

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

Број: 404-02-33/2013-12/21 
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 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 9. августа 
2013. године у 14:56 часова: 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
 Како за уређаје наведене под редним бројевима 7. и 8. у Табели А на страни 21. 
Конкурсне документације постоји више типова лиценци, молимо да појасните који је 
тип лиценци потребан за уређаје. 
 Да ли системи имају тренутно активне лиценце и до када оне важе? 
1. Одговор Комисије: 
 Понуђач треба да изабере тип лиценце који ће задовољити захтеве из КОнкурсне 
документације.  
 С обзиром на то да понуђач може користити и опрему других произвођача, није 
технички могуће дефинисати типове лиценци за све постојеће произвођаче на 
тржишту.  
 У сваком случају, понуђач може сматрати да се тренутно користе стандардне 
лиценце произвођача чија се опрема тренутно користи. 
 
2. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли постојећа Cisco опрема према ставкама под редним бројевима 1., 2., 3., 4., 6. и 
9. има активан произвођачки уговор о подршци типа SMARTnet или Shared Support? 
 Уколико је одговор позитиван, до када наведени уговор важи за сваки тип опреме? 
2. Одговор Комисије: 
 Понуђач може сматрати да не постоје произвођачки уговори о подршци, односно 
да је подршку пружао пружалац услуга. 

 
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 


