
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8 

Број: 0094-40491-88/2014 

Датум: 13.10.2014. 

 

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 15/14 - набавка добара – 

лиценцни софтвер, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'' 124/12), достављамо Вам одговоре: 

 

Питање 1:  У конкурсној документацији на страни 12. у оквиру додатних услова, под 

неопходним пословним капацитетом навели сте да је потребно да укупна вредност 

референтне листе, тј. вредност испоручених добара која су предмет ове јавне набавке – 

лиценцни софтвер у периоду од последње три године (2011, 2012 и 2013) мора да буде 

најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ – а. 

С обзиром на то да су предмет набавке лиценце за Microsoft  и Symantec производе, молимо 

Вас да потврдите да је потребно доказати да је понуђач извршио најмање једну испоруку 

Symantec лиценци и најмање једну испоруку Microsoft лиценци укупно преко 20.000.000,00 

динара без ПДВ – а. 

 

Одговор:  Да, потребно је доказати да је понуђач извршио најмање једну испоруку 

Symantec лиценци и најмање једну испоруку Microsoft лиценци са укупном вредношћу преко  

20.000.000,00 динара без ПДВ – а. 

 

Питање 2:  У конкурсној документацији у оквиру образаца на страни 38. Прилог 3, 

Наручилац је објавио образац  ''ОВЕРА ПОДАТАКА ЗА ЖИРАНТА ОД СТРАНЕ 

ПОСЛОДАВЦА КОД КОГА ЈЕ ЖИРАНТ ЗАПОСЛЕН''. 

Будући да дати образац није у складу са конкурсном документацијом, као ни са захтевима 

из исте и уопште Законом о јавним набавкама, молимо Вас да потврдите да је у питању 

техничка грешка и у складу са тим и измените конкурсну документацију. 

 

Одговор: Није у питању техничка грешка а наведени образац је у складу са законским 

одредбама. Наведени образац понуђач попуњава и подноси приликом закључења уговора, 

само уколико има статус физичког лица или предузетника. 

Питање 3:  У конкурсној документацији у моделу уговора на страни 33. члан 5. навели сте: 

''Добављач се обавезује да предметна добра испоручи у свему према условима из конкурсне 

документације и прихваћене понуде, а према динамици претходно утврђеној од стране 

Наручиоца. 

Наручилац (тј. овлашћено лице Наручиоца) је обавезан да приликом сваке испоруке 

предметних добара изврши квалитативни и квантитативни пријем, и то: 

- провером да ли су испоручена добра и сви њихови делови оригиналног порекла, да 

ли су нова и некоришћена 

- провером да ли су испоручена добра неоштећена 

- провером да ли су испоручена добра исправно инсталирана 

- провером да ли су испоручена и инсталирана добра и сви њихови делови исправно 

функционишу 

- провером да ли све карактеристике испоручених добара одговарају захтеваним 

карактеристикама (наведеним у техничкој спецификацији) 

- провером да ли се бројно стање испоручених добара слаже са бројним стањем 

исказаним на отпремници и осталим пратећим документима, као и да ли се бројно 

стање испоручених добара слаже са поруџбином 



- провером да ли испоручена добра имају све захтеване функционалности и да ли су 

технички – функционално исправна. '' 

Молимо Вас да потврдите да ставови који се не односе на робу , односно да : ''добра и сви 

њихови делови буду оригиналног порекла, да су нова и некоришћена; неоштећена; да 

добра и сви њихови делови исправно функционишу, као и да имају захтеване 

функционалности и да су технички – функционално исправна'' се не односе на 

испоруку лиценци , као и став ''да су исправно инсталирана'', јер то није применљиво 

конкретно на ову јавну набавку чији је предмет испорука лиценцног софтвера и у складу са 

тим и измените модел уговора. 

 
Одговор:  Модел уговора који је саставни део конкурсне документације је општег 

карактера. Уколико нека од одредби није применљива на конкретан предмет јавне 

набавке, неће се ни примењивати. 

 
Питање 4: У конкурсној документацији у моделу уговора на страни 33. члан 3., навели сте: 

 

''Уговорне стране су сагласне да се испорука и пријем добара која су предмет овог 

уговора, врши на локацијама Наручиоца.'', 

 

а одмах испод тога 

 

''Испорука добара вршиће се достављањем електронске поште од стране произвођача 

на електронску адресу овлашћеног лица Наручиоца, а истовремено и на VLSC 

порталу Наручиоца публикованим информацијама о производима и њиховим 

количинама.'' 

 

Будући да су ове две реченице у контрадикторности молимо Вас да потврдите да ће се 

испорука вршити на локацији Наручиоца, под чиме се подразумева испорука путем 

електронске поште на е-маил адресу одређену од стране Наручиоца и истовремено на 

VLSC порталу и у складу са тим измените модел уговора. 
 
Одговор:  За одговор на ово питање погледајте одговор на питање број 3. 

 

Питање 5: У конкурсној документацији у техничкој спецификацији на страни 20., 

захтевано је 4 комада Exchange Standard Server SA лиценци (обнова SA). 

 

Будући да смо од стране Microsoft канцеларије добили информацију да имате само једну 

Exchange server лиценцу под активним SA кроз OPL уговор који је истекао крајем августа и 

да је само она квалификована за обнову SA, молимо Вас да у складу са тим измените 

техничку спецификацију тако да количина за обнову Exchange server лиценце 312-02250 

ExchgSvrStd SNGL SA MVL буде 1 комад. 

 

Одговор:  На основу Вашег питања биће извршене одговарајуће измене конкурсне 

документације, у складу са законским одредбама. 

  

С поштовањем, 

 

Члан комисије за јавну набавку 

Милош Регељац 

       


