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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
 

Покрајинска влада  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 40 81  
office.uprava@vojvodina.gov.rs 

 

  

БРОЈ: 404-122/2015-02 

 

 

ДАТУМ: 24.04.2015.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ИЗМЕНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГA – ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА MICROSOFT 

СОФТВЕР 

ЈН ОП 15/2015 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Позив и Конкурсна документација објављени на 

ПЈН и интернет страници Наручиоца: 

22.04.2015.године 

Рок за подношење понуда: 22.05.2015.године до 10,00 часова 

Јавно отварање понуда:  22.05.2015.године у 11,00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Новом Саду, 24.04.2015.године 
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС» број 124/12 и 14/2015)  

Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број 404-122/2015-02  од 14.04.2015. 

године 

припремила је 

 

 

I ИЗМЕНЕ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА MICROSOFT СОФТВЕР 

ЈН ОП 15/2015 

 

1) У делу 3) Конкурсне документације ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ. иза тачке V) Пилот пројекти брише се „НАПОМЕНА: Пилот пројекти су 

опциона ставка која ће се пондерисати, а коју Понуђач може, али не мора да 

понуди.“ 

  

 

2) У делу 6) Конкурсне документације УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 9)2) Услови плаћања иза става 4. уноси се нови 

став 4.а који гласи: „Добављач ће уз рачун за 2015. годину приложити и 

Записник о квалитативној и квантитативној примопредаји услуга продужења 

лиценци потписан од овлашћеног представника Добављача и представника 

Наручиоца.» 

 

3) У делу 7)  Конкурсне документације, ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се и гласи:  

4) У делу 8)  Конкурсне документације, МОДЕЛ УГОВОРА, мења се и гласи: 
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7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - НОВИ 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА MICROSOFT 

СОФТВЕР 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 22.04.2015. године и  
Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа 

 

ЈНОП 15/2015 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

(подаци из извода АПР) 

Пословно име: 

 

 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина: 

 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина: 

 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (*лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

 *  * 

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  

 

 

Назив делатности: 

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице 

за потписивање уговора: 

 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 

из чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико 

се не достављају уз понуду): 

  

 

 

 

 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  

- самостално 

- као заједничка понуда групе 

понуђача:* 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду 

- као понуда са подизвођачем: 

Назив и седиште: 

Проценат укупне вредности 

набавке која ће се 

поверити поизвођачу: 

Део предмета набавке који 

ће извршити подизвођач: 

   

   

   

   

   

   

 
 
 

НАПОМЕНА:  
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца 
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из 
групе понуђача.  
•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца 
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о 
подизвођачима.  
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3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 
(НАПОМЕНА: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

____________  дана од дана отварања понуда 

 

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА 

Предмет: Услуге – продужење лиценце за Microsoft софтвер 

Укупна цена за 3 године (2015.,2016. и 

2017.) без ПДВ: 

 

 

ПДВ: 
 

 

Укупна цена за 3 године (2015.,2016. и 

2017.) са ПДВ: 

 

 

Начин и услови плаћања:   

Вирмански, на рачун понуђача, до 30 

дана од дана пријема исправно 

сачињеног рачуна за извршену услугу 

и пратеће документације  

Пилот пројекти: 
(*заокружити једну  од понуђених опција) 

ДА Понуђач ће реализовати тј 

извршити имплементацију пилот 

пројеката описаних у техничкој 

спецификацији. 

 

НЕ  

 

Рок за извршење услуге: 

(НАПОМЕНА: рок испоруке не може бити дужи од 60 
дана од дана закључења уговора) 

 

До ________ дана од дана закључења 

уговора 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 
(*заокружити једну  од понуђених опција) 

ДА НЕ 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

      
(потпис овлашћеног лица) 
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НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

8) МОДЕЛ УГОВОРА 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен 
уговор о јавној набавци. 

 МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА, ОВЕРАВА И ДОСТАВЉА УЗ ПОНУДУ, ОН ЈЕ 

САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ.  

 

 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  УСЛУГА-ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА MICROSOFT СОФТВЕР 

Редни број ЈНОП 15/2015 

 

         закључен дана *____________ 2015. године (*попуњава Наручилац приликом 

закључења уговора), у Новом Саду, између: 

                                   

 

 1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, 

Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор 

Добривоје Антонић, и 

 

 2. ______________________________________________________________ 
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _____________________________,ул.___________________________ бр.____, 

 

ПИБ: __________________, матични број: ______________________ (у даљем 

тексту: Добављач), кога заступа _________________________________________. 

                                                               (навести функцију и име и презиме) 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 2. Групе понуђача коју чине: 

     

2.1_____________________________________________________  из _________, 
                            (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, и 

          

2.2_____________________________________________________  из _________, 
                            (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  

 

2.3_____________________________________________________  из _________, 
                           (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 

 

2.4_____________________________________________________  из _________, 
                      (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  

 

2.5_____________________________________________________  из _________, 
                     (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 

 

(у даљем тексту: Добављач), а коју заступа _______________________________. 
                                                                                               (навести име и презиме) 

 На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од 

_____________ 2015. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су 

се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  

буде_____________________________директор ____________________________   
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                   (навести име и презиме)                            (навести скраћено пословно име из АПР)             
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је 

овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне 

набавке. 

 Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно 

Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

Подаци о наручиоцу:           Подаци о добављачу:  

ПИБ: 100716377 ПИБ: 
 

Матични 

број: 
08034613 

Матични  

број: 

 

Број рачуна: 
840-30640-67 

Управа за трезор 

Број рачуна и 

назив банке: 

 

Телефон: 021/2100837 Телефон:  

Факс: 021/2100831 Факс:  

E-mail: office.uprava@vojvodina.gov.rs E-mail:  

        

Основ уговора:  

Број ЈН: 404-122/2015-02 

Редни број ЈН: ЈНОП 15/2015 

Датум објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца  

  

22.04.2015. године 

Број и датум одлуке о додели уговора: * 

 

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *_______ од * ______ 2015. године 

 
НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * попуњава Наручилац пре закључења 
уговора 

 

 

 Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је јавна набавка услуга-продужење лиценце за Microsoft 

софтвер (у даљем тексту: лиценце), а према техничкој спецификацији из Конкурсне 

документације број: 404-122/2015-02. 

 Врста, количина и цена лиценци утврђене су према Позиву Наручиоца 

објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у 

спроведеном отвореном поступку ред. бр. ЈНОП 15/2015 и прихваћеној понуди 

деловодни број:*______________ од _____________ године (*попуњава Наручилац 

приликом закључења уговора) (у даљем тексту: Понуда).              

Понуда и техничка спецификација су саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

 

           Добављач ће Наручиоцу испоручити лиценце из члана 1. овог уговора према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној 

Понуди. 

mailto:office.uprava@vojvodina.gov.rs
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 Добављач се обавезује да ће у року до 60 дана од дана закључења уговора 

извршити услугу продужења лиценци. 

 У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да 

плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,2% уговорене вредности за сваки дан 

кашњења односно прекорачења уговореног рока испоруке. 

 Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача: 

 -у случају прекида испоруке који траје дуже од 2 дана а није изазавна 

кривицом испоручиоца; 

 -у случају елемемнтарних непогода ( земљотрес, поплава, пожар) као и 

другим догађајима са карактером „више силе“. 

 Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за 

продужење рока. 

 Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми 

Наручиоцу. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени 

споразум, о чему ће се сачинити анекс овог уговора. 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 

            

Члан ____. 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_____________________________________________________________________ 
                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу ___________________________________________________  
                                                 (навести пословно име подизвођача) 

из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини ______% од 

укупно уговорене вредности. 

 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_____________________________________________________________________                                                                       

(навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

 

поверио подизвођачу  __________________________________________________  
                                                                (навести пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини 

_______% од укупно уговорене вредности. 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_____________________________________________________________________  
                                  (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

 

поверио подизвођачу ___________________________________________________  
                                                                (навести пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини 

_______% од укупно уговорене вредности. 

 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_____________________________________________________________________  
                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу ___________________________________________________  
                                                                (навести пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини 

_______% од укупно уговорене вредности. 

 

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара 

Добављач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има 

наведеним у овом члану. 
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Цена , начин извршења услуге и гаранција за испоручене лиценце 

 

Члан 3. 

  

 Укупна уговорена вредност услуге продужења лиценци износи 

________________*динара без пдв, односно  _______________* динара са пдв. 
(попуњава понуђач)                                                          (попуњава понуђач) 
 Цене услуге продужења лиценци утврђене у понуди су фиксне и током 

извршења уговора неће подлегати променама ни из каквог разлога. 

 

 

Члан 4. 

 

  Након извршења услуге продужења лиценци односно од дана отварања 

приступа web порталу за преузимање лиценци и софтвера, уговорне стране су дужне 

да изврше квалитативну и квантитативну примопредају услуге продужења лиценци, о 

чему се саставља Записник који потписују овлашћени представник Добављача и 

представник Наручиоца. 

Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да продужене 

лиценце на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима 

одмах саопшти Добављачу. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, представник Наручиоца је дужан да о том недостатку 

писменим путем обавести Добављача у року од осам дана од дана када је открио 

недостатак. 

У случају да је Добављач знао или морао знати за недостатке, представник 

Наручиоца има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју 

обавезу да лиценце прегледа, односно да благовремено обавести Добављача о 

уоченом недостатку. 
 

Члан 5. 

 

У случајевима из члана 4. Наручилац има право да захтева од Добављача да у 

року од 8 дана отклони недостатак или да му уступи лиценце без недостатка 

(испуњење уговора). 

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 8 дана од дана пријема 

захтева за испуњење уговора из става 1. овога члана уговора, Наручилац има право 

да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава 

Добављача. 

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Добављачу 

накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од осам 

дана од дана пријема обавештења из става 2. овога члана. 

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је 

Добављач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да 

Добављач неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 

  
Члан 6. 

 

  Добављач је дужан да Наручиоцу достави лиценцне кључеве за 

Microsoft софтвер путем е-мејла овлашћеног лица Наручиоца или корисничког web 

портала за преглед и преузимање софтверских лиценци, као и да у сарадњи са 

Microsoft обезбеди приступ корисничком web сајту за администрацију софтвера и 

лиценци који су предмет набавке.  

                  Добављач је дужан да испоручи, односно омогући употребу Microsoft 

Office 365 канцеларијског пакета. 

 

 

Члан 7. 

 

 Уколико  Добављач не изврши услугу у уговореном року, поручену количину и 

услугу уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај уговор. 
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Члан 8. 

  

Гарантни рок за лиценце је 36 месеци. 

Гаранција на софтвер мора имати укључену подршку  од самог произвођача 

софтвера Microsoft. 
Гарантни рок почиње да тече  од дана обостраног потписивања записника о 

квалитативном и квантитативном пријему.  

 

Плаћање 

 

Члан 9. 

 

         Наручилац ће укупну вредност лиценци исплатити Добављачу у 3 годишње 

рате (2015., 2016. и 2017. година). 

          Износ прве годишње рате је фиксан у динарима. 

          Износ друге и треће годишње рате, односно обавезе по предметном уговору, 

које доспевају у наредне 2 буџетске године ће бити реализоване највише до износа 

средстава која ће за ту намену Наручиоцу бити одобрена у тој буџетској години. 

          Добављач ће сваке године посебно тј. за 2015, за 2016 и за 2017. годину, 

достављати рачун у динарима који ће Наручилац, платити у року до 30 (тридесет) 

дана од дана доставе и евидентирања рачуна на писарници Наручиоца и њене овере 

потписом од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

           Добављач ће уз рачун за 2015. годину приложити и Записник о квалитативној 

и квантитативној примопредаји услуга продужења лиценци потписан од овлашћеног 

представника Добављача и представника Наручиоца. 

  

 

Средство финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе 

 

      Члан 10. 

        

           

  Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит, као гаранцију за извршење 

уговорене обавезе, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло 

меницу  серије *____________ (*уписује Наручилац приликом закључења уговора) са меничним 

овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв, са 

роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

 Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу 

да може реализовати депоновану бланко, соло меницу у случају да не изврши своју 

обавезу из Уговора која се односи на квалитет и квантитет продужених лиценци, као 

и на рокове извршења уговорених обавеза. 

 Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца 

све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом. 

 Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати бланко 

соло меницу у року од 14 дана од дана када је Добављач у целости извршио своје 

обавезе преузете овим Уговором. 

 У случају да  Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да 

реализује бланко соло меницу дату у депозит, као и на трошкове настале због 

накнадне набавке лиценци од  другог  понуђача - Добављача. 

   

Рок важења уговора 

 

Члан 11. 

 

 Овај уговор се закључује на одређено време у трајању од 36 месеци.  
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Члан 12. 

 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, 

а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 

Новом Саду. 

 

Члан 13. 

 

 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац 

задржава 6 (шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка. 

 

 

 

 

 

            ЗА НАРУЧИОЦА                          ЗА ДОБАВЉАЧА 

м.п. ________________________                 м.п.    ___________________ 

         Добривоје Антонић 
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и да 

попуне НОВИ ОБРАЗАЦ 7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, као и НОВИ ОБРАЗАЦ 8. Модел 

уговора. У супротном понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА. 

 

 

  Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

(www.uprava.vojvodina.gov.rs - линк Јавне набавке). 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку  

1.Милан Станков,члан 

2.Жељко Миланков, члан 

3.Љиљана Бањац, члан 

 

 

 

 


