
 

 
 

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 4096 F: +381 21 487 4087 
office.uprava@vojvodina.gov.rs  
www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 БРОЈ: 404-95/2017  ДАТУМ: 10. априла 2017. године 

 

 

Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр.1 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку услуга – продужење лиценце за Microsoft 

софтвер, ЈН ОП 8/2017. 

 

Дана 07.04.2017. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – 

продужење лиценце за Microsoft софтвер, у оквиру којег је тражио појашњење: 

 

1. У оквиру техничке спецификације у делу II, тачка II и делу VI/4, лиценце под 

редним бројевима 21, 24 и 34 припадају платформским производима, али се у 

називу то не наводи. Такође, каталошки бројеви за ове ставке се односе на 

десктоп лиценце када се користе посебно. Да ли ћете прихватити да следеће 

ставке: 

 
Фамилија производа Кат. број 

Тип 

производа 
Назив производа 

Коли 

чина 

21 Core CALClient 

Access License 

W06-00021 Software 

Assurance 

CoreCAL ALNG SA MVL 

DvcCAL 

215 

24 Office Professional 

Plus 

269-05704 Software 

Assurance 

OfficeProPlus ALNG SA 

MVL 

135 

34 WIN E3 per DVC KV3-00368 Software 

Assurance 

WINE3perDVC ALNG SA 

MVL 

10 

 

Заменимо у понуди са: 

 

 
Фамилија производа Кат. број 

Тип 

производа 
Назив производа 

Коли 

чина 

21 Core CALClient 

Access License 

W06-01069 Software 

Assurance 

CoreCAL ALNG SA MVL 

Pltfrm DvcCAL 

215 

24 Office Professional 

Plus 

269-12442 Software 

Assurance 

OfficeProPlus ALNG SA 

MVL Pltfrm 

135 

34 WIN E3 per DVC KV3-00353 Software 

Assurance 

WINE3perDVC ALNG SA 

MVL Pltfrm 

10 

 

2. У делу III, као и у члану 15. Модела уговора, наводи се следеће: 

 

По истеку уговора Наручилац постаје трајни власник лиценци које су обухваћене 

спецификацијом, као и лиценци које је Наручилац додао (докупио) у току трајања 

уговора. 
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Наиме, власник лиценци може бити само произвођач истих, у овом сучају Microsoft, 

а Наручилац по истеку уговора стиче право трајног коришћења лиценци. Ово правило 

се не односи на Microsoft он лине сервисе, који су наведени у техничкој спецификацији 

под редним бројем 5, 6 и 20. По Microsoft правилима, он лине сервиси се увек 

изнајмљују, њихово право трајног коришћења не може бити у власништву Наручиоца. 

Да ли ћете прихватити да се та реченица промени у следећу: 

По истеку уговора Наручилац стиче право трајног коришћења лиценци које су 

обухваћене спецификацијом, као и лиценци које је Наручилац додао (докупио) у току 

трајања уговора, сем у случају да се лиценце односе на Microsoft он лине сервисе, које 

имају предефинисан рок трајања, у овом случају до краја уговора. 

 

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

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

  
Комисија за јавну набавку је прихватила сугестије потенцијалног понуђача, и у 

складу са тим је припремила Измену бр. 1 конкурсне документације која је објављена 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 10.04.2017. године. 

 

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 
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