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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 

п р и п р е м и л а  ј е  
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ БР.2 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 

СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ, МОНИТОРИНГ И ИНВЕНТАР ИТ ОПРЕМЕ 

СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ 

ЈН ОП 56/2020 
 

 У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - софтверски систем за 

управљање, мониторинг и инвентар ИТ опреме са имплементацијом (ЈН ОП 56/2020)  у 

делу VI - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, на страни 23,24 и 25/62 

ОБРАЗАЦ VI/1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ се мења и замењује са новим обрасцем „VI/1  - 

НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ који је дат у прилогу ове измене и допуне. 

У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје 

непромењена. 

 Понуђачи су дужни да понуду дају на НОВОМ ОБРАСЦУ ПОНУДЕ садржаном у 

овој измени и допуни Конкурсне документације. У супротном понуда ће се одбити као 

неприхватљива. 

  Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измену и допуну Конкурсне 

документације, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници, и она чини саставни део Конкурсне документације. 

 

  

Комисија за јавну набавку 

Наташа Нађ, заменик члана            

Гордана Гошић, члан         

Жељко Миланков, члан                   
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VI/1 – НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ, 

МОНИТОРИНГ И ИНВЕНТАР ИТ ОПРЕМЕ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ 

ЈН ОП 56/2020 

Наоснову Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана  06.11.2020.године и 

Порталу службених гласила РС и базе прописа 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из извода АПР) 

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 

електронскепоште: 

 

Матични број:  

ПИБ:  

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: 

 

Понуђач је у Регистру понуђача: 

(заокружити одговарајући навод) 
ДА НЕ 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  

самостално 

као заједничка понуда групе 

понуђача:* 

1. 

 

2. 

 

3. 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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*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 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 Образац општи 

подаци о подизвођачима. 

 

 

3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 

____________ дана од дана отварања понуда 

(НАПОМЕНА: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда) 

 

4. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Предмет: 

СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ, МОНИТОРИНГ И 

ИНВЕНТАР ИТ ОПРЕМЕ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ 

 

Укупна цена без ПДВ:  

ПДВ:  

Укупна цена са ПДВ:  

Начин, услови и рок 

плаћања:  

вирмански, 100% авансно са ПДВ, након закључења уговора 

и предаје  средстава обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања , у року до 20 дана од дана пријема исправно 

сачињеног предрачуназа добра која ће бити испоручена   

Рок за испорукуи 

имплементацију 

опреме: 

*(до 50 дана од дана 
писаног позива упућеног 
Добављачу) 

____________ дана од дана писаног позива упућеног 

понуђачу  
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Гарантни рок за 

софтвер: 

*(гаранција произвођача) 

 

Гарантни рок за 

извршене услуге 

имплементације: 

______месеци од обостраног потписивања 

Записника о квантитативном и квалитативном 

пријему и извршеној имплементацији добара. 

 

 

 

Рок за техничку 

подршку за: 

• Превентивно 

(планско) одржавање,  

• Реактивно 

(инцидентно) 

одржавање,  

• Консултације 

 

 

 

 

____________________година 

       (уписати рок) 

 

ПОНУЂАЧ 

 ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 


