
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-28/2014-12/5 
Датум: 30. јун 2014. 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 је припремила 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- успостављање и одржавање комуникационе мреже судова - 

редни број 17/2014 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 27. 
јуна 2014. године у 12:32 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли као технилогија може да се користи ADSL, обзиром да је на страници 11. 
Конкурсне документације у тачки 5) наведено да мора да се користи оптика 
бакарна и мобилна мрежа, а у тачки 6) стоји да може ADSL, SHDSL, FR, WiFi и 
оптички каблови? Уколико је ADSL дозвољена технологија, молимо да доставите 
бројеве телефона преко којих је могућа реализација ове услуге. 
 

1. Одговор Комисије: 
На локацијама на којима је предвиђено повезивање брзином 1Mbs, дозвољено је 
коришћење ADSL. Ниједан број телефона није посебно означен као број телефона 
за реализацију ADSL технологија. Такође, подаци о бројевима телефона су јавно 
доступни (Портал судова, интернет презентације судова и тужилаштава и др). 
Понуђач је у обавези да реализује потребне телекомуникационе инсталације 
(изврши провере) или да користи постојеће у зависности од одабране технологије. 
  
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је постојећа опрема ваше власништво или можемо опционо направити 
понуду (користећи вашу или опрему понуђача)? Ако може да се користи постојећа 
опрема, молимо да нам доставите спецификацију исте по локацијама. 
 

2. Одговор Комисије: 
Постојећа опрема је власништво Министарства правде. Такође, дозвољено је и 
коришћење опреме понуђача како је и наведено на страници 10. Спецификација 
постојеће опреме је дата у конкурсној документацији на страни 9 у табели А, а у 



табели Б на странама од 12 до 24 наведене су локације комуникационе мреже са 
приступним брзинама и типовима рутера. 
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
На страници 25. наведено је да су потребни USB стикови, па у складу са тим 
питање гласи да ли је обавеза понуђача да их набави или само да обезбеди приступ?  
 

3. Одговор Комисије: 
Понуђач који се одлучи за технологију у којој се за обезбеђивање сигурносног 
приступа са удаљених локација, за други фактор аутентификације усклађен са 
ФИПС 140-2 левел 3, користи USB стик, дужан је да их набави. На страници 62. 
Конкурсне документације предвиђено је да цена мора да садржи све трошкове 
опреме, софтвера, инсталације и одржавања за време трајања уговорне обавезе 
неопходних за функционисање услуге сигурног удаљеног приступа. 
 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
На страници 40. у тачки 5.17 навели сте да је понуђач у обавези да изричито наведе 
да је поштовао обавезе које произлазе из закона о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине као и да понуђач гарантује да је ималац 
интелектуалне својине, потписивањем обрасца 6.11 за који смо приметили да 
недостаје у Конкурсној документацији. 
 

4. Одговор Комисије: 
У питању је техничка грешка. Овај образац носи редни број 6.9 и налази се на 
страници 69. Конкурсне документације. 

 
 

Комисија за јавну набавку 
Александар Марковић, дипломирани правник – члан 

Владимир Пејчић, дипломирани правник – заменик члана 
Милош Родић, дипломирани економиста (из Основног суда у Новом Саду) – члан 

Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада – заменик члана  
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник – члан 

Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 
 

 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


