
1 
 

 

 
 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Покрајинска влада  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 4874081 F: +381 21 4874087 
www.uprava.vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 404-122/2015-02 
 

ДАТУМ: 06.05.2015. 

 

 
 

Предмет: Појашњење бр.1 у вези Конкурсне документације за јавну набавку  

услуга – продужење лиценце за Microsoft софтвер, ЈН ОП 15/2015. 

 

Путем е - maila 04.05.2015. године примили смо допис, којим се тражи појашњење 

у вези Конкурсне документације за  набавку  услуга-продужење лиценце за 

Microsoft софтвер. 

 

1. ПИТАЊЕ: 

 
„U konkursnoj dokumentaciji na strani 5 i 6 u okviru Tehničke specifikacije – IV 
Software Assurance (SA) pogodnosti – navedeno je sledeće: 
„Software Assurance одржавање (SA) погодности треба да омогуће Наручиоцу 
низ додатних погодности као шту су техничка подршка, услуге партнера, е-
учење, тренинге, алате за планирање и одржавање и транзицију система и 
решења. 

 
Molimo Vas da potvrdite da ćete prihvatiti dostupnost SA benefita koja je u skladu 
sa globalnim pravilima SA programa kompanije Microsoft.“  
 

2. ПИТАЊЕ: 

 
„U konkursnoj dokumentaciji, na strani 4 su tražene licence putem Select Plus 
ugovora (na tri godine), ali i Office 365 licence, na strani 6, (na period od godinu 
dana) koje ne mogu da se kupe putem ovog ugovora nego se kupuju putem OLP 
ugovora. U obrascima (strana 30, strane 35 i 36, i strane 43 i 44) stoji ukupna 
ponuđena cena za 3 godine, ne postoji podeljena cifra po godinama, što bi moglo 
značiti da i Office 365 licence želite da platite na 3 godišnje rate iako ih kupujete 
na godinu dana. 
Shodno svemu navedenom, smatramo da je potrebno izvršiti adakvatne izmene u 
obrascima“. 
 

3. ПИТАЊЕ: 

 
„U konkursnoj dokumentaciji, na strani 19 definisano je plaćanje u 3 godišnje rate. 
Molim vas da pojasnite da li se radi o tri jednake godišnje rate, ako to nije slučaj 
molim vas za dodatne informacije o iznosima rata ?“ 
 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012 i 14/15) достављамо  појашњења, на постављена питања: 

 

ОДГОВОР НА 1. ПИТАЊЕ: 

 

ДА. 
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Наведене Software Assurance (SA) погодности односе се на SA бенефите које 

обезбеђује компанија Microsoft, односно које Microsoft дефинише, а сходно опсегу 

лиценци, односно производа који су предмет набавке и правилима Microsoft 

компаније. 

 
ОДГОВОР НА 2. ПИТАЊЕ: 

 

Биће  извршена адекватна измена образаца, односно конкурсне документације, 

као што су :Табела понуде, Нови модел уговора, Образац структуре понуђене 

цене и остало. 

 

ОДГОВОР НА 3. ПИТАЊЕ: 

 
Укупан износ за Microsoft лиценце са Software Assurance (SA), дели се на три рате, 

а износ за Office 365 лиценце се сабира са првом ратом Software Assurance (SA), с 

обзиром да се односи само на 2015 годину. То значи да је укупна прва рата  

једнака збиру укупног износа за Office 365 лиценце и прве рате за Microsoft 

лиценце са Software Assurance (SA), док су друга и трећа рата само за Microsoft 

лиценце са Software Assurance (SA). 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се у 

писаном облику доставља заинтересованом лицу, и истовремено се информација 

објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
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