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ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку услуге Одржавања софтвера, 

обнављање лиценци  и  подршка информационог система Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања  до 31.12.2016. године, број: ЈН -01/2016 

 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, вршимо измену конкурсне документације 

за јавну набавку ЈН 01/2016, услуге Одржавања софтвера, обнављање лиценци  и  подршка 

информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања  до 31.12.2016. 

године и то на следећи начин: 

 

 

У Конкурсној документацији на страни 20/37, услед техничке грешке стоји „факс број 011/365-03-

65“,  а треба да стоји исправан  „факс број 011/311-03-65“. 

 

ПРИЛОГ:  Измењена страна број 20/37 Конкурсне документације  

 

 

 

 

 

     Комисија за јавну набавку 
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банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од  укупно уговрене вредности без 

обрачунатог ПДВ-а која траје најмање 10 дана дуже од дана истека рока за коначно  извршење 

свих уговорених обавеза.  

 

Ако се за време трајања уговора промене за извршење уговорен обавезе или друге околности које 

онемогућавају извршење уговрених обавеза, важност банкарске гаранције  мора се продужити. 

 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2016 на адресу  Централни 

регистар обавезног социјалног осигурања, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд или на 

факс број 011/311-03-65.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 

рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  

 


