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Предмет - Одговори на питања и измена Конкурсне документације  у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума за јавну набавку услуга – Лиценце за потребе Сектора 

унутрашње контроле 
 

ЈН 62/20 
 

 Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања и измени Конкурсне документације у 
отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку услуга – Лиценце за потребе 
Сектора унутрашње контроле, ЈН 62/20 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени 
гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ 1:  Након анализе Конкурсне документације приметили смо да је у Обрасцу понуде уписан 
погрешан предмет јавне набавке „Одржавање продукционог система“, претпостављамо техничком 
грешком. Молимо да исто усагласите. 
 
ОДГОВОР - ИЗМЕНА 1: У поглављу VI „Образац понуде са обрасцем структуре цена и упутством 
како да се попуни“ техничком грешком у тексту на страни 33. Конкурсне документације стоји 
„Одржавање продукционог система“, а треба да стоји „Лиценце за потребе Сектора унутрашње 
контроле“. 
 
ПИТАЊЕ 2: У упутству како се доказује испуњеност услова, на страни 21 Конкурсне документације 
стоји навод „Доказ о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН, који су наведени у табеларном 
приказу под редним бројем 1,2,3,4, понуђач доставља уз понуду. Молим да потврдите да је навод 
грешком уписан, обзиром да Конкурсном документацијом нису предвиђени додатни услови и самим 
тим не достављају доказе за исте. 
 
ОДГОВОР 2: Како Конкурсном документацијом нису предвиђени додатни услови, доказе о 
испуњености истих није потребно доставити. 
 
У прилогу достављамо измењену страницу Конкурсне документације број 33, из прилога VI Образац 
понуде са обрасцем структуре цена и упутством како да се попуни, на којој су понуђачи у обавези 
да доставе своју  понуду. 
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
              
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
- ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ, ЈН 62/20 

 
У отвореном поступку јавне набавке услуга, са закључењем оквирног споразума, обликованом по 
партијама: Лиценце за потребе Сектора унутрашње контроле, ЈН 62/20, подносимо понуду за 
партију_______________________(понуђач уписује партију). 

 
А) целокупну набавку: 
 
Б) за партију (заокружити) 
 

Партија 1 – Лиценце за Kasperski endpoint security for bussines; 
 

Партија 2 
 

– Лиценце за VMware vSphere Essentials plus; 
- Лиценце за VMware vSphere Essentials 

Партија 3 – Лиценце за Cisco са одржавањем. 

Партија 4 -  Лиценце за Pipl Search PRO; 

Партија 5  – Лиценце за Vegas pro 17 edit; 

Партија 6 - Лиценце за Veem Backup and Replication Essentials 
- Лиценце за Nagios XI 

Партија 7 - Лиценце за Filmora9  for Windows; 
- Лиценца за GeoTime EDU Standalone EDU Standalone. 

 
 
ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА У ПОНУДИ НАГЛАСИ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ОДНОСИ НА 
ЦЕЛОКУПНУ ПОНУДУ ИЛИ САМО НА ОДРЕЂЕНЕ ПАРТИЈЕ, КАО И ДА У ПОНУДИ 
ЗАОКРУЖИ ЗА КОЈУ ПАРТИЈУ ПОДНОСИ ПОНУДУ. 
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