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Панчево, 07.03. 2018. године 
 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Комисија за јавну набавку  бр. 84-18 Licenca za antivirus softver,  сачињава 

   ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ 84-18  
Измена конкурсне документације врши се  

1. у поглављу II  Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 
опис добара,  обезбеђивања гаранције квалитета, испоруке добара и сл.  на страни 3/20 
и у Обрасцу структуре цене на страни 9/20 и  

2. У поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова на страни 4/20, 6/20 и 12/20. 

 
1. Измена конкурсне документације врши се у поглављу II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.  на страни 3/20 и у 
Обрасцу структуре цене на страни 9/20 тако да се раздвајају обнова лиценци  и  нове лиценце 
како следи: 

ред.бр. 
 

ОПИС - НАЗИВ 
 

Количина 
 

Јединачна цена 
без ПДВ-а 

(за трогодишњу 
лиценцу) 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

(за трогодишњу 
лиценцу) 

1 2 3 4 5 

1 
Обнова – продужетак постојећих  лиценци 
ESET  Endpoint  Protection renewal 

60 
    

2. 
Нове лиценце ESET  Еndpoint Protection  
Standard 10 upgrade 

10 
  

Укупно без ПДВ-а:  ПДВ:  
Укупно са ПДВ-ом:  

 
 
2. Измена конкурсне документације врши се и у поглављу III Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
иако се испуњеност и обавезних и додатних услова доказује потписивањем изјаве о 
испуњености услова и доказе не треба достављати, осим у случају да их наручилац 
посебно захтева.Заинтересовано лице је ставило примедбу да се Извештај о бонитету 
за 2017. годину  још не издаје, те Наручилац мења конкурсну документацију тако да се 
свуда уместо Извештаја о бонитету за 2015. 2016 и 2017. годину уноси „Извештај о 
бонитету за 2014. 2015 и 2016. годину“.   Стога, замењујемо образац 5 – Образац изјаве 
понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке -  чл. 75. и 76. ЗЈН . 

 
Образложење: 
Након питања које је Наручилац добио од заинтересованих лица Комисија за предметну  јавну 
набавку је донела одлуку да измени конкурсну документацију  
 
 
У прилогу достављамо и измењен ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац 2) и ОБРАЗАЦ 
ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН . (Образац 5) 
 
 
 Комисија 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

 

ред.бр. 
 

ОПИС - НАЗИВ 
 

Количина 
 

Јединачна цена 
без ПДВ-а 

(за трогодишњу 
лиценцу) 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

(за трогодишњу 
лиценцу) 

1 2 3 4 5 

1 
Обнова – продужетак постојећих  лиценци 
ESET  Endpoint  Protection renewal 

60 
    

2. 
Нове  лиценце ESET  Еndpoint Protection  
Standard 10 upgrade 

10 
  

Укупно без ПДВ-а: 
 

ПДВ:  
Укупно са ПДВ-ом:  

 

 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за услугу која је предмет 

јавне набавке; 
 у колону 5. уписати укупну цену без ПДВ-а  за услугу која је предмет јавне набавке и то 

тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 3.);  

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупно са ПДВ-ом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________________________[навести 
назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга ЈНМВ 84/18 - трогодишња лиценца за  
Антивирус софтвер, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
Обавезни услови из чалана 75. ЗЈН 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 

 
Додатни услови из чалана 76. ЗЈН 
 

1)  Да је  имао укупне приходе  за три  године (2014, 2015 и 2016.) у висини од најмање 
 600.000,00 динара; 

2)   Да је у предходне 3 године - 2015, 2016 и 2017. - имао укупне приходе од вршења 
услуга  које су  предмет ове јавне набавке  у висини   од најмање 600.000,00  
динара. 

 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
 
 
 
 
 

 


