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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС» број 124/2012)  
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број: 404-160/2013 од 20.08. 2013. 
године 
 сачинила је 
 

 
 
 
 
 
 

I ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
за јавну набавку услуга продужење лиценци системског софтвера 

обликоване у више посебних истоврсних целина ( партија) 
од 1 до 10 

 -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 
ЈН ОП 19/2013 

 
 Врши се измена конкурсне документације за јавну  набавку услуга 
продужење лиценци системског софтвера обликоване у више посебних 
истоврсних целина ( партија) од 1 до 10,  и то: 

У Конкурсној документацији за партију  9. – Услуга одржавања 
Мicrosoft инфраструктуре на страни 50/52 конкурсне документације мења 
се образац потврде уз референтну листу и доставља се нов због штампарске 
грешке у тексту. 

Нови образац гласи: 
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12.3.1. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОМ НАРУЧИОЦУ/КУПЦУ   

Назив референтног 
наручиоца/купца: 

 
 

Седиште: 
Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

Место и датум издавања потврде:  

Лице за контакт и број телефона:  

 
 На основу члана 76. став 2. и члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) 
("Службени гласник РС", бр.124/12) наручилац/купац издаје  
 

ПОТВРДУ  
да је извршилац услуга/добављач 

 
_________________________________________________________________

______  
(назив и седиште  извршиоца услуга/добављача) 

 
у претходне три године (2010., 2011. и 2012. година) референтном 
наручиоцу/купцу извршио услуге oдржавања Micrososft инфраструктуре 
у  укупној вредности од ____________________________________ динара 
без ПДВ. 
 Потврда се издаје на захтев извршица услуга/добављача 
_________________________________________________________________
ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга – продужење 
лиценци системског софтвера,  обликоване у више посебних истоврсних 
целина (партија) од 1 до 10 и то за Партију 9–услуга одржавања 
Micrososft инфраструктуре а за потребе Наручиоца Управе за заједничке 
послове покрајинских органа Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 
(Ред.бр. ЈНОП 19/2013) и у друге сврхе се не може користити. 
 
 Да су подаци тачни својим потписом, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, потврђује: 

 

м.п.       Законски заступник 

                     ___________________________ 
                          (потпис законског заступника 

                          референтног наручиоца/купца) 
 
 

НАПОМЕНА: 
Образац потврде умножити и доставити за све референтне наручиоце/купца наведене у Обрасцу 
референтна листа.  
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Потврде морају бити у оригиналу, у супротном неће бити узете у обзир приликом 
разматрања понуде. Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене 
потврде. 

 
 
 
 
 
Понуђачи су дужни да понуду сачине у скалду са овом изменом и 

попуне нов образац потврде. У супротном понуда ће се одбити као 
неприхватљива. 

Измене конкурсне документације без  одлагања објавити на Порталу 
јавних набавки и на интернет станици  наручиоца 
www.uprava.vojvodina.gov.rs  линк јавне набавке. 

 
                                                                      
 
                                                                         
                                                                   
                                                                                  

Комисија: 
1.Нада Радуловић 

  2.Жељко Миланков 
 3.Гордана Срданов 


