
 1 

 

 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-359/2017 

Број ЈНМВ К 32/17 

Дана: 21.07.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1  

      

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈНМВ К 32/17 – Лиценце – Партија 1, од дана 

20.07.2017. године, објављујемо одговор на наведена питања.  

 

 

Питање 1:   

Обраћамо вам се као заинтерсеовано лице поводом јавне набавке мале вредности са 

ознаком ЈНВМ 32/17, чији су предмет добра – лиценце. 

У спецификацији програмских лиценци за потребе градске управе, за партију 1 – 

Антивирусни програмски пакет, навели сте F-Secure Client Security Renewal i F-Secure 

Server Security Renewal, чиме сматрамо да није испоштовано начело обезбеђивања 

конкуренције, дефинисано чланом 10 Закона о јавним набавкама, као и члана 71 према 

коме поменута техничка спецификација није праћена речима "или одговарајуће" 

Можете ли дефинисати минимум техничких услова које би требало да испуњава 

одговарајући програмски пакет који се нуди 

  

Одговор на Питање 1:  

На основу вашег питања наручилац ће у спецификацију додати речи „или одговарајуће“ 

 

Питање 2:  

 Можете ли дефинисати минимум техничких услова које би требало да испуњава 

одговарајући програмски пакет који се нуди                           
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Одговор на Питање 2: 
 

Минимум техничких услова: 

антивирус за клијенте 

- аутоматскио ажурирање вирус базе са сервера 

- уживо аутоматско ажурирање клијент компоненте са сервера  

- скенирање на позив (scan on demand) 

- скенирање при прикључењу (scan on access) 

- аутоматско e-mail скенирање 

- заштита на интернету 

- заштита од малwареа 

- firewall у пакету 

- заштита облака (cloud) 

- подржава windows XP, 7 ,8 ,8.1 и 10 оперативне системе 32-bit и 64-bit 

 

антивирус за сервере 

- праћење стања на свим клијентима 

- деинсталација клијента са сервера 

- инсталација клијента са сервера на рачунаре у локалној мрежи 

- аутоматско ажурирање вирус базе и прослеђивање исте клијентима 

- уживо аутоматско ажурирање сервер компоненте 

- аутоматско скидање клијент нове компоненте и прослеђивање клијентима 

- подржава windows сервере 2003, 2008 и 2012 и linux. 

   

                            

На основу Вашег питања, Наручилац ће у што краћем року извршити измену 

Конкурсне документације и продужити рок подношења понуда. 
 

 

 

 

 

 Комисија за ЈН 

 

 


