
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-92/2015-12/24 

Датум: 21. 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 19. 

августа 2015. године у 14.24 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 12. Конкурсне документације под 45. навели сте да решење мора да 

поседује могућност дефинисања полиса за Device Control функциоалност по 

кориснику, а не по рачунару. Да ли је неопходно да понуђено антивирусно решење 

поседује могућност дефинисања полиса за Device Control по кориснику а не по 

рачунару, јер највећи број антивирусних решења поседује могућност дефинисања 

полиса за Device Control само по рачунару? Сматрамо да се овим захтевом оставља 

простор за учешће у јавној набавци само једном до два понуђача. 

 

1. Одговор Комисије: 

Да, неопходно је. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 12. Конкурсне документације под 46. навели сте да решење мора да 

поседује могућност креирања захтева за привремено искључивање забране 

употребе уређаја на радним станицама кроз конзолу на радној станици. Да ли је 

неопходно да понуђено антивирусно решење поседује могућност креирања захтева 

за привремено искључивање забране употребе уређаја на радним станицама кроз 

конзолу на радној станици? Овим захтевом елиминишете велики број решења, а 

слање захтева кроз конзолу на радној станици се у пракси не примењује, јер се као 

и свака друга службена комуникација обавља путем мејла или интерног ticketing 

система хелп деска. 

 

2. Одговор Комисије: 

Да, неопходно је. 

 

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 


