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На основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку даје  

 

 

Измену број 1. 

 

конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара – Набавка 
хардверских компоненти са нужно везаним пратећим услугама, број ЈН 01/2019 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку добара – Набавка 

хардверских компоненти са нужно везаним пратећим услугама, број ЈН 01/2019 мења се 

на :  

 

- на страни 17. Конкурсне документације у тачка 2 пасус 6. који  гласи: 

 

“Тестирање/верификација изводљивости плана опоравка  и техничке имплементације. 

Потребно је два пута годишње спроводити процедуре превентивног пребацивања 

функционалности  делова, као и целокупног продукционог система на ДР локацију. 

Процедуре морају бити дефинисане у корацима, са детаљним објашњењем у виду 

документације, која ће се формирати пре и за време обуке запослених у ИТ одељењу 

ЦРОСО. Након сваког тестирања доставити извештај са детаљном анализом“ 

 

 

ПРИЛОГ:  Измењена страна број 17/51 Конкурсне документације 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 02/2019 
 

 

 

 

Нужно везане пратеће услуге: 

 

1. Потребно је тренутну базу података поделити на трансакциону и архивску, тако да је могуће у 

сваком тренутку приступити свим подацима који су се налазили у трансакционој бази без обзира у 

којој бази се конкретан податак налази. Тренутна трансакциона база има преко 24TB. Након 

дељења, трансакциона база би требало да буде мања од 6TB, док би остатак података требало да 

буде у архивској бази. Потребно је успоставити процедуре којима ће се, након иницијалне поделе 

на трансакциону и архивску, подаци континуирано пребацивати из продукционе у архивску базу. 

 

2. Потребно је дефинисати основне процедуре система за опоравак ИТ сервиса Централног 

регистра од катастрофалних оштећења рачунског центара, које обухватају:  

 

• Инсталацију и имплементацију/конфигурисање  тражене опреме у циљу успостављања ДР 

локације. 

• Дефинисање каталога ИТ сервиса са свим потребним параметрима и карактеристикама 

(власници, време опоравка и сл.) као и њиховим међузависностима и критичним ресурсима. 

• План опоравка постојећих  ИТ сервиса до нивоа функционалности пре прекида пословања. 

• Израда документа организације овлашћења и одговорности за опоравак ИТ сервиса. 

• Надзор извођења и провера усклађености имплементације техничког решења за опоравак 

ИТ сервиса са планом за опоравак истих. 

• Тестирање/верификација изводљивости плана опоравка  и техничке имплементације. 

Потребно је два пута годишње спроводити процедуре превентивног пребацивања 

функционалности  делова, као и целокупног продукционог система на ДР локацију. Процедуре 

морају бити дефинисане у корацима, са детаљним објашњењем у виду документације, која ће се 

формирати пре и за време обуке запослених у ИТ одељењу ЦРОСО. Након сваког тестирања 

доставити извештај са детаљном анализом. 

 

• Едукација запослених о систему за опоравак инфраструктурних сервиса. 

• Документацију изведеног стања имплементираног решења. 

 

 

3. Инсталација и конфигурација последњих узајамно сертификованих верзија следећих Oracle 

производа: 

 

Oracle Public Sector Revenue Management 

Oracle Identity Manager 

Oracle Unified Directory 

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 

Oracle Service Bus 

Oracle HTTP Server 

Oracle WebLogic Enterprise Edition 

Oracle Database Enterprise Edition 

 


