
                                         
                              Република Србија 

        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                   Број: 332-13/16 

                        Датум: 21. мај 2018. године 

                                   Б е о г р а д     

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности  

- Услуга израде апликативног софтвера за потребе Дипломатског протокола Министарства 

спољних послова  - 

редни број: ЈН 8/2018 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 21. маја 

2018. године  у 09:46 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли поседујете било какав прецизнији пројектни задатак? Конкретно, да ли је могуће 

добити бар списак атрибута потребних за вођење података особи? 

 

1. Одговор Комисије: 

Основни атрибути су већ наведени у делу 3. Техничка спецификација, Пројектн задатак, 

тачка 2) Опис пројектног задатка, подтачка ц). 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

У тачки Ц техничких захтева, помиње се «слање података заштићених линком» Молимо да 

појасните на шта се тачно мисли: на заштићени VPN тунел или на HTTPS или на нешто 

треће? 

 

2. Одговор Комисије: 

Слање података вршиће се преко L3VPN-a. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 



Да ли већ постоји апликација која се користи? Уколико постоји, да ли је потребна 

миграција података са старог система? 

 

3. Одговор Комисије: 
Постоји, није потребна миграција. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

Да ли на наведеном серверу постоји лиценца за базу података и која је то, уколико 

постоји? Ако не постоји, да ли испоручилац мора да обезбеди и базу података? 

 

4. Одговор Комисије: 

Потребно је одрадити нову базу података. Поседујемо лиценцу за SQL сервер. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 

Да ли је потребно да се апликација реализује коришћењем ћириличног писма? 

 

5. Одговор Комисије: 

Коришћењем и чириличног и латиничног писма. 

 

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 


