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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора 

Управе за заједничке послове покрајинских органа број 109-404-200/2020-01 од 30.06.2020. 

године с а ч и н и л а  ј е  
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 

СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ, МОНИТОРИНГ И ИНВЕНТАР ИТ 

ОПРЕМЕ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ 

ЈНОП 56/2020 
 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара - софтверски 

систем за управљање, мониторинг и инвентар ИТ опреме са имплементацијом (ЈНОП 56/2020) и 

то на следећи начин: 

1. У делу VI - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ конкурсне документације, на 

страни 40/62 КД образац VI/12 - ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОМ 

НАРУЧИОЦУ/КУПЦУ“ се замењује са новим обрасцем „VI/12 - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ“ 

који је дат у прилогу ових измена и допуна конкурсне документације. 

Понуђачи су дужни да своје понуде сачињавају у складу са овим изменама и допунама 

конкурсне документације.  

Измене и допуне конкурсне документације се без одлагања објављују на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа и саставни су 

део конкурсне документације. 

Комисија за јавну набавку 

Наташа Нађ, заменик члана            

Гордана Гошић, члан         

Жељко Миланков, члан                   
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VI/12 - 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, 14/15 и 68/15) наручилац/купац издаје  

 

ПОТВРДУ 

да је испоручилац добара/добављач 

_______________________________________________________________________  

                 (назив и седиште испоручиоца добара/добављача)  

 

у претходне 3 (три) године (2017., 2018. и 2019. година) са референтним 

наручиоцем/купцем закључио и реализовао уговор који се односи на испоруку и 

имплементацију софтвера који се користи за мониторинг ИТ система и мрежа или за 

сигурносне информације и догађаје у ИТ систему или инфраструктури. 

Потврда се издаје на захтев ______________________________ из 

__________________, ул. ____________________ ради учешћа у поступку доделе 

уговора о јавној набавци добара СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ, МОНИТОРИНГ 

И ИНВЕНТАР ИТ ОПРЕМЕ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ, ЈНОП 56/2020, 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:  

 

 

 Законски заступник  

___________________________  

(потпис законског заступника  

референтног наручиоца/купца)  

 
НАПОМЕНА:  
Образац потврде умножити и доставити за све референтне наручиоце/купца наведене у Обрасцу 

референтна листа. Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде. 

 

 

 

  


