
                                                                                    
  

 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајинска влада 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 

Т: +381 21 2100831    F: +381 21 2100825 

office.uprava@vojvodina.gov.rs 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 БРОЈ:404-161/2014 ДАТУМ: 31.07.2014. год 

 
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:404-161/2014 од 26.06.2014.године с а ч и н и л а  ј е  
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1   

Конкурсне документације за јавну набавку услуга - услуге продужења 

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

то за ПАРТИЈУ 6 - продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних 

машина - Veeam Backup & Replication Enterprise 

ЈНОП 19/2014 

 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга - услуге 

продужења лиценци, обликоване у више истоврсних, посебних целина (партија) од 1 до 10,  и 

то за ПАРТИЈУ 6 - продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина - 

Veeam Backup & Replication Enterprise (број КД: 404-161/2014-П6), и то на следећи начин: 

1. У Конкурсној документацији на страни 54/54 КД постојећи Образац потврде 

замењује се новим („XII/4 - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ“), који је дат у прилогу. 

 

Измене и допуне бр.1 су саставни део конкурсне документације. Понуђачи су дужни да 

у оквиру понуде, као саставни део доказа о испуњености додатног услова у погледу пословног 

капацитета доставе XII/4 - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ. 

 
Измене и допуне конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за 

заједничке послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“. 

 

 

ПРИЛОГ (1): XII/4 - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ са стране 54/54 КД 

 

НАПОМЕНА: При подношењу понуде понуђачи морају уместо постојећег Обрасца потврде 

доставити XII/4 - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ који се налази у прилогу. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

Наташа Нађ         с.р. 

  Маја Стојичић      с.р. 

          Жељко Миланков  с.р. 



                                                                                    
  

 

XII/4 - ИЗМЕЊЕН 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  

 

П О Т В Р Д У  

да је извршилац услуге/добављач 

 

______________________________________________________________________  

(назив и седиште извршиоца услуге/добављача) 

 

у претходне три године (2011., 2012. и 2013. година) са референтним 

наручиоцем/купцем закључио и реализовао уговор који се односи на испоруку и 
инсталацију (имплементацију) софтвера Veеam Backup & Replication. 

 

 Потврда се издаје на захтев ______________________________ из 

__________________, ул. ____________________ ради учешћа у поступку доделе 

уговора о јавној набавци услуга – услуге продужења, и то за Партију 6 - продужење 

лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина - Veeam Backup & 

Replication Enterprise (ЈНОП 19/2014), а за потребе наручиоца Управе за заједничке 

послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, 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: 
XII/4 - Измењен образац потврде умножити и доставити за све референтне наручиоце/купца наведене у 
Обрасцу референтна листа. Потврде морају бити у оригиналу, у супротном неће бити узете у обзир приликом 

разматрања понуде. Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде. 


