
 

 ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 03/2014 

Ознака: 

Образац П 

Укупно 3 странице 
                                                                    Заведено под бројем 04 – 7577 од 23.12.2014. 
                                                                               
ПРЕДМЕТ:   Појашњења, измена и допуна конкурсне документације сходно члану 
63. став  2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС број 124/2012. године) у 
отвореном поступку јавне набавке добра ЈНОП  03//2014, Сервери за Microsoft 
Dinamics NAV. 
 
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени на порталу УЗЈН 
и интернет страници ЈП Завода за уџбенике,  дана 26.11.2014. године                    
 
Сходно члану 63, став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 
124/2012)  наручилац Јавно предузеће  Завод за уџбенике, Обилићев венац број 5. 
Београд на писмени захтев заинтересованих  лица доставља одговоре,  појашњења,  
конкурсне документације у отвореном поступку  јавне набавке ЈНОП  03/2014 добра: 
Сервери за Microsoft Dinamics NАV. 
  
1. Pitanje: 
Na strani 34 konkursne dokumentacije dat je obrazac XII-1 potvrda referentnog naručioca 
koji je je potrebno popuniti. 
 
Jedno od polja koje je potrebno popuniti je i “navesti proizvođača ponuđene mrežne opreme”. 
Verujemo da je došlo do nenamernog propusta, pa Vas molimo da konkursnu dokumentaciju 
izmenite u skladu sa predmetom javne nabavke i ovo polje preimenujete u “ navesti 
proizvođača ponuđene serverske ili storidž opreme”. 
 
Одговор: 
На страни  34 у обрасцу XII-1, треба да стоји серверске  и / или сториџ опреме или 
сличне опреме 
Мења се 34 страна и дата  је нова  у прилогу .  
 
2. Pitanje: 
Na strani 11 konkursne dokumentacije piše da ponuđači koji su registrovani u registru koji 
vodi Agencija za privredne registre nisu u obavezi da dostave dokaz iz člana 75. st. 1 tač. 1. 
 
S´ obzirom da u članu 78 Zakona piše da lice koje je registrovano u registru ponuđača, 
preduzetnika i pravnih lica nije obavezno da dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75 stav 1 
tačka od 1 do 4, a u konkursnoj dokumentaciji je navedeno samo za tačku 1, molimo Vas da 
izvršite izmenu konkursne dokumentacije i uskladite je sa zakonom. 
 
Одговор: 
Мења се конкурсна документација, на страни 11, пети став, треба да стоји: 
 „Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 
не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4).  Уместо тога достављају 
решење Агенције за привредне регистре о упису у регистра понуђача“  
 



Рок за достављање понуда се продужава за 3 дана и понуде се достављају : 
закључно са 29.12.2014. године до 10,00 часова. 
Адреса: ЈП Завод за уџбенике, Обилићев венац 5.  Архива 1 спрат.            
 
Датум отварања понуда 29.12.2014. године у 11,00 часова у просторијама Завода на 
2. спрату, Сала. 
 
Остало не промењено. 
Измена и допуна  објављени на Порталу управе за јавне набавке дана 23.12.2014. 
године и на интернет страни  ЈП Завода за уџбенике и послата електронском поштом 
заинтересованом лицу које је   имало захтеве за разјашњење конкурсне документације. 
 
 
       
С поштовањем 
ЈП Завод за уџбенике 
Комисија за јавне набавке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII-1 ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/КУПЦА 
 

Назив: ____________________________________________________________________ 
 
Седиште: _________________________________________________________________ 
 
Улица и број: ______________________________________________________________ 
 
Телефон: _________________________________________________________________ 
Матични броj: _____________________________________________________________ 
ПИБ: ____________________________________________________________________ 
У складу са чланом  77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама, 
достављамо Вам 
 

П О Т В Р Д У 
 
Којом потврђујемо да је наш добављач__________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________    
                                             (назив и седиште добављача) 
 
имплементирао понуђену серверска  и / или сториџ опрема, или слична опрему, и то: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(навести произвођача понуђених ) 
 

Потврда  се издаје  на  захтев  Добављача 
_______________________________________________________________________ 
(назив и седиште добављача) ради учешћа у јавној набавци добара-Сервери за Microsoft 
Dinamics NAV у отвореном поступку јавне набавке, бр ЈНОП 03/2014 и у друге срхе се 
не може користити. 
 
Место: ____________________________ 
 
Датум: ____________________________ 
 
Да су горе наведени подации тачни својим печатом и потписом потврђује, 

         
_______________________________________ 

                                             (печат и потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена: 
Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе.  
Уколико за наведеног наручиоца/купца понуђач не поднесе доказ у облику потврде, 
неће се узимати у обзир ниједан други прожени доказ и у том случају сматраће се да 
доказ за тог купца није достављен. 

Нова страна 34 
 


