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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 
             Број: 404-02-37/5-5/2020-02 

Датум: 02. септембар 2020. године 
Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) Комисија у поступку јавне набавке ЈН 1.1.9/2020 – Софтвер за администрацију и 

управљање – Платформа за исцртавање (мапирање) мрежне топологије, идентификацију, 
аутентификацију и контролу портова мрежних уређаја врши  
 

 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Чланом 63. став 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15) 
прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки као 
и на својој интернет страници.    

 
У предметном поступку ЈН 1.1.9/2020 – Софтвер за администрацију и управљање – Платформа 
за исцртавање (мапирање) мрежне топологије, идентификацију, аутентификацију и контролу 

портова мрежних уређаја, Наручилац врши измену конкурсне документације и то на следећи 
начин: 

 
услов на страни 11 од 48 предметне конкурсне документације: 
 

„2) Да има неопходан пословни капацитет:  

 да  над  понуђачем  није  покренут поступак  стечаја  или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак;  

 да је понуђач овлашћен за инсталацију, имплементацију и одржавање софтверских 

компоненти система (софтверских модула) на територији Републике Србије;“  

мења се, и гласи: 

 „2) Да има неопходан пословни капацитет: 

 да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак; 

 да је понуђач овлашћен за инсталацију, имплементацију и одржавање софтверских 

компоненти система (софтверских модула) и хардверских модула са свим својим 

интегралним деловима (рачунарски део, заштитна апликација хардверског дела, екран 

хардверског модула, батеријско напајање хардверског модула) на територији Републике 

Србије;“ 
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услов на странама 12 и 13 од 48 предметне конкурсне документације: 
 

„2) Пословни капацитет: 

 изјава о пословању понуђача (модел изјаве је дат у конкурсној документацији); 

 потврда или писмо о ауторизацији произвођача софтверских модула (софтвера), или 

његовог генералног заступника за Европу, или локалне канцеларија произвођача за 

Републике Србију: 1) да је понуђач овлашћен за учествовање у предметној набавци 

Наручиоца и 2) да је овлашћен за инсталацију, имплементацију и одржавање понуђених 

софтверских компоненти система; 

Напомена:  У  случају  да  је  произвођач  софтвера и понуђач уместо овог доказа доставља изјаву 
у слободној форми,   на   меморандуму,   коју   даје   под   пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, потписануод стране  законског  заступника  или  другог  овлашћеног лица.“ 
 
мења се,  и гласи: 

 
„2) Пословни капацитет: 

 изјава о пословању понуђача (модел изјаве је дат у конкурсној документацији); 

 потврда или писмо о ауторизацији произвођача софтверских модула (софтвера) и 

хардверских модула са свим својим интегралним деловима (рачунарски део, заштитна 

апликација хардверског дела, екран хардверског модула, батеријско напајање 

хардверског модула), или његовог генералног заступника за Европу, или локалне 

канцеларија произвођача за Републике Србију: 1) да је понуђач овлашћен за учествовање 

у предметној набавци Наручиоца и 2) да је овлашћен за инсталацију, имплементацију и 

одржавање понуђених софтверских модула и хардверских модула са свим својим 

интегралним деловима (рачунарски део, заштитна апликација хардверског дела, екран 

хардверског модула, батеријско напајање хардверског модула); 

 
Напомена:  У  случају  да  је  произвођач софтвера и/или хардвера и понуђач уместо овог доказа 

доставља изјаву у слободној форми,  на   меморандуму,  коју   даје   под   пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, потписану од стране законског заступника  или  другог  овлашћеног 
лица. „ 

 
 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

                                   1. ______________________ 

                                   2. ______________________ 

                                                                                                     3. ______________________ 

Доставити: 
‒ Порталу ЈН; 
‒ архиви; 


