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Набавка услуге израде Акта о безбедности 
ИКТ система РНИДС-а 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Предмет набавке: Услуга израде Акта о безбедности ИКТ система 
РНИДС-а 

На основу Правилника о поступку спровођења набавки, Фондацијa „Регистар националног 
интернет домена Србије“ (у даљем тексту: Наручилац) позива вас да поднесете понуду за израду: 
„Акта о безбедности ИКТ система РНИДС-а“.  

Израда „Акта о безбедности ИКТ система РНИДС-а“ треба да обухвати:  

■ Анализу ризика (вероватноћа, утицај) везаних за ИКТ безбедност у РНИДС-у; 
■ Израду плана за елиминисање/ублажавање утицаја ризика који утичу на безбедност 

ИКТ система РНИДС-а; 
■ Израду плана и препорука везаних за мере заштите ИКТ система РНИДС-а којима се 

обезбеђује превенција од настанка инцидената и минимизацију штете у случају 
настанка инцидента који угрожавају вршење послова и обављање делатности; 

■ Друга питања која по закону овај Акт треба да садржи. 

На основу Уредбе о утврђивању листе послова у областима у којима се обављају делатности од 
општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног 
значаја, управљање регистром националног интернет домена сврстано је у Листу послова из ове 
Уредбе, те се на њих се примењује Закон о информационој безбедности. Сагласно томе Акт о 
безбедности ИКТ система РНИДС-а мора бити урађен у складу са Законом о информационој 
безбедности и припадајућим подзаконским актима. У оквиру горе дефинисаних анализа, и израде 
планова и препорука, поред важеће законске регулативе морају се узети у обзир и прописани 
стандарди у Републици Србији.  

 

Наручилац задржава право да: 

 одустане од избора или одустане од дела понуде из било ког разлога 

Извођач  

Потребно је да извођач и чланови особља које одреди за овај пројекат имају искуство у анализи 
ризика и дефинисању процедура и мера заштите када су у питању ИКТ системи. Уколико је 
понуђач правно лице или предузетник, дужан је да у понуди наведе имена лица које ће бити 
задужена за реализацију пројекта, као и њихове биографије. Такође, извођач мора да познаје 
законску регулативу у области информационе безбедности у Републици Србији. 

Рок испоруке  
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Рок за испоруку коначног документа анализе не сме бити дужи од 45 дана од дана уплате аванса, 
односно од дана потписивања уговора за случај понуде без аванса.  

Рок важења понуде 

Рок важења понуде не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У току периода 
важења понуде понуђач нема право да повуче или измени понуду. 

 
Подношење понуде 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 20. 12. 2016. до 15:00 часова.  

Понуђачи подносе понуду електронском поштом, у PDF формату, са насловом (Subject): Понуда за 
набавку „услуге израде акта о безбедности ИКТ система РНИДС-а“ на адресу konkurs@rnids.rs са 
назнаком предмета понуде и називом и адресом понуђача. 

Отварање понуда 

Отварање понуда ће се обавити првог наредног радног дана по истеку рока за подношење 
понуда.  

Обавештење о избору  

Одлука о додели уговора о набавци биће донета у року од 7 дана од дана отварања понуда. Пре 
истека рока важења понуде Наручилац ће обавестити понуђача о резултату конкурса. Ово 
обавештење обавезује изабраног понуђача да приступи закључењу уговара на први позив 
Наручиоца.  

Ако одабрани понуђач не потпише уговор о набавци у року од 7 дана од пријема обавештења о 
додели уговора и предлога уговора, Наручилац може приступити закључењу уговора са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 

 
С поштовањем, 

Директор 
 

____________________ 
Данко Јевтовић 


