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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Назив органа који 

спроводи поступак: 
Управа за заједничке послове републичких органа 

Адреса: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница: www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Поступак јавне набавке мале вредности број 137/2019 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из 

општег речника 

набавке: 

Набавка продужења софтверских лиценци. 

Назив и ознака из општег речника: набавка софтвера – 72268000-1. 

 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се 

измена на  странама  4 од 38, 27 од 38, 29 од 38 и 34 од 38 Конкурсне  

документације. 

1. На страни 4 од 38, глава III- Техничке карактеристике, у тачки 3. Рок, 

начин и место испоруке, брише се рок испоруке од 20 дана од дана 

закључења уговора и замењује роком од 10 дана од дана издавања 

писменог налога Наручиоца. У истој тачки додаје се и одговор 

Наручиоца на појашњење (у прилогу измене).  

Напред наведена измена се односи и на члан 8. Рок, начин и место 

испоруке Mодела уговора конкурсне документације (страна  34 од 38). 

Такође, на страни 29 од 38 у Обрасцу Резервни критеријум, рок 

испоруке не дужи од 20 дана од дана закључења уговора се замењује 

роком испоруке не дужим од 10 дана од дана издавања писменог налога 

овлашћеног лица Наручиоца.  

2. Приликом сачињавања техничке спецификације Наручилац је  

направио техничку грешку у Спецификацији са структуром понуђене 

цене. Наиме, на страни 27 од 38 конкурсне  документације врши се 

измена у ставци 1. AutoCAD LT  Commercial  Single-user - 2 year 

Subscription  Renewal, тако што се се период од 2 year Subscription  

Renewal замењује  са периодом од 1 year Subscription  Renewal. 

Измена конкурсне докуметације биће објављенa на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца. 

Потребно је припремити понуду на измењеним странама конкурсне 

документације које се налазе у прилогу и биће објављене на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца.  

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 

 

 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 1. Квалитет  

 Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета 

задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане 

конкурсном документацијом. 

 

 2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета 

 Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање 

добара. 

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и 

квантитету испоручених добара, понуђач мора у року од два дана, од дана 

сачињавања Записника о рекламацији, отклонити недостатке, у противном 

наручилац задржава право да раскине уговор.  

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 

обавеза је Петар Јовановић, телефон: 064/8167-281.  

 Лице одговорно за праћење овлашћено је да приликом записничке 

примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама Уговора. 

 

 3. Рок, начин и место испоруке 

 Правила лиценцирања произвођача наведених софтвера су да се 

обнове лиценци могу поручити и испоручити најраније месец дана пре истека 

постојећих лиценци. 

   Наручилац се обавезује да ће месец дана пре истека постојећих 

лиценци писменим путем обавестити Понуђача о истеку истих и одредити нови 

рок испоруке не дужи од 10 дана од дана издавања писменог налога 

овлашћеног лица Наручиоца, узимајући у обзир истек рока важења лиценци.  

 Испорука се може извршити и електронски, путем е-maila, 

informaticka.podrska@uzzpro.gov.rs , с тим да се након усмене потврде 

наручиоца да су примљене лиценце, мора потписати и примопредајни извештај 

од стране овлашћених лица наручиоца и понуђача. 

 Испорука предметних добара извршиће су у улици Немањина број 

22-26, у Београду, Систем сала Управе за заједничке послове републичких 

органа, Сектор за информатичку подршку. 

 

 4. Гаранција 
 Гаранција за све лиценце из Обрасца спецификације са 

структуром понуђене  цене мора да буде 12 месеци.  

 

 5. Безбедносна провера 

 Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да 

у року од три дана, од дана закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен 

Упитник са идентификационим подацима лица која ће бити ангажована на 

реализацији предметне набавке у складу са захтевима Министарства 

унутрашњих послова, ради безбедносне провере. 

mailto:informaticka.podrska@uzzpro.gov.rs
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца Спецификације 
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лиценце без ПДВ-а 
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лиценце са ПДВ-

ом 

Укупно без ПДВ-а 

(3x4) 

Укупно са ПДВ-ом 

(3x5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
AutoCAD LT  Commercial  Single-user - 1 

Year Subscription  Renewal 
20   

  

2. Adobe Photoshop CC for teams Renewal  5   
  

3. Adobe Photoshop CC additional 3   
  

4. Adobe Dreamweaver CC additional 5   
  

5. Acrobat Pro DC for teams additional 5   
  

6. 

CorelDRAW Graphics Suite 2018 

Enterprise License – includes 1 year 

CorelSure Maintenance 

 

1   
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РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ 

Рок испоруке 

 

 

 

 
Понуђени рок испоруке је ________ дана.    

                                                (уписати)  

 

                                                                

 Продавац је дужан да испоручи добра која су предмет јавне 

набавке у року не дужем од 10 дана од дана издавања писменог налога 

овлашћеног лица Наручиоца. 

 

 

 

        Датум: ____________________ 

 

    Потпис овлашћеног лица 
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КВАЛИТЕТ 

Члан 6. 

 

 Добра која су предмет овог уговора морају у погледу квалитета 

задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из члана 1. овог 

уговора. 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 7. 
 

 Наручилац и Продавац ће записнички констатовати преузимање добара. 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених 

добара, Продавац мора у року од два дана, од дана сачињавања Записника о 

рекламацији, отклонити недостатке, у противном Наручилац задржава право да раскине 

уговор.  

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 

обавеза је Петар Јовановић, телефон: 064/8167-281.  

 Лице одговорно за праћење овлашћено је да приликом записничке 

примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама Уговора. 

 

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 8. 

 

 Правила лиценцирања произвођача наведених софтвера су да се обнове 

лиценци могу поручити и испоручити најраније месец дана пре истека постојећих 

лиценци. 

   Наручилац се обавезује да ће месец дана пре истека постојећих лиценци 

писменим путем обавестити Продаваца о истеку истих одредити нови рок испоруке не 

дужи од 10 дана од дана издавања писменог налога овлашћеног лица Наручиоца, 

узимајући у обзир истек рока важења лиценци.  

 Испорука се може извршити и електронски, путем е-maila, 

informaticka.podrska@uzzpro.gov.rs , с тим да се након усмене потврде Наручиоца да су 

примљене лиценце, мора потписати и примопредајни извештај од стране овлашћених 

лица наручиоца и Продавца. 

 Испорука предметних добара извршиће су у улици Немањина број 22-

26, у Београду, Систем сала Управе за заједничке послове републичких органа, Сектор 

за информатичку подршку. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 

 

 Гаранција за све лиценце из члана 1. овог уговора је 12 месеци. 

 

ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 10. 

  

 Наручилац може на основу члана 115. ЗЈН након закључења уговора о јавној 

набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, 

уколико за то постоје оправдани разлози. 

. 

 

mailto:informaticka.podrska@uzzpro.gov.rs

