
 
 
 
 
 

 

 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. ст. 1. и 5. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку чији је 

предмет набавка добара - Софтвер за интегрални систем ЦРМ, тикетинг и комуникациони 

систем, ЈН 7/2019, врши измену Конкурсне документације на начин који следи. 

У Конкурсној документацији у оквиру поглавља V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мењају се 

проценати дати у напомени која је у склопу Обрасца 2 – „Образац структуре понуђене цене по 

фазама реализације јавне набавке” тако да нови образац гласи: 

 

(ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

ПО ФАЗАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Фаза Назив фазе Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1.  

Испорука софтверских лиценци - Централни 

система CRM (неограничен број лиценци на 

радним станицама на неограничен период 

времена)  динара динара 

2.  

Испорука софтверских лиценци - Модул за 

управљање више каналним комуникацијама 

(неограничен број лиценци на радним 

станицама на неограничен период времена)  динара динара 

3.  

Испорука софтверских лиценци - Тикетинг 

система (неограничен број лиценци на 

радним станицама на неограничен период 

времена)  динара динара 

4.  

Испорука софтверских лиценци - Веб портал 

за кориснике (неограничен број лиценци на 

радним станицама на неограничен период 

времена)  динара динара 

5.  

Испорука софтверских лиценци - 

Административни панел (неограничен број 

лиценци на радним станицама на 

неограничен период времена)  динара динара 

6.  

Испорука софтверских лиценци - Смарт фон 

платформе за двосмерну комуникацију са 

корисницима (неограничен број лиценци на 

радним станицама на неограничен период 

времена)  динара динара 

7.  

Испорука софтверских лиценци - Е-маил 

менаџмент модула са порталом (неограничен 

број лиценци на радним станицама на 

неограничен период времена) динара динара 

8.  

Испорука софтверских лиценци - Модула за 

генерисање персонализованих комуникација 

(неограничен број лиценци на радним 

станицама на неограничен период времена)  динара динара 

9.  

Испорука софтверских лиценци - Архивера 

персонализованих комуникација 

(неограничен број лиценци на радним динара динара 
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станицама на неограничен период времена)  

10.  

Понуђена цена која ће се плаћати након 

израда студије и анализе комуникационих 

процеса на бази којих се врши 

имплементација  динара динара 

11.  
Понуђена цена која ће се плаћати након 

имплементације студије и анализе 

комуникационих процеса  динара динара 

12.  
Понуђена цена која ће се плаћати након 

обуке и пуштања у рад  

 

динара 

 

динара 

 

 

УКУПНО ЗА 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 

 

 

динара 

 

 

динара 

 

Напомена: 

 Укупна, збирна понуђена цена за ставке од 1 до 9 не може бити већа од 59% 

вредности целе понуде; 

 Укупна понуђена цена за ставку под 10 не може бити већа од 10,7% 

вредности целе понуде; 

 Укупна понуђена цена за ставку под 11 не може бити већа од 20,9% 

вредности целе понуде; 

 Укупна понуђена цена за ставку под 12 не може бити већа од 9,4% вредности 

целе понуде. 

 

 

Место:_________________  Потпис овлашћеног лица 

                          М.П.    _____________________ 

Датум: _________________   

 

Напомена: 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације са структуром 

понуђене цене, као и да овери печатом и потпише овај образац, чиме потврђује да су тачни 

подаци које је навео. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити овај образац.  

 

Напомена: 

Остали делови конкурсне документације остају непромењени. 

Горе наведена измена се сматра саставним делом конкурсне документације 

за јавну набавку у отвореном поступку добара – Софтвер за интегрални систем ЦРМ, 

тикетинг и комуникациони систем, ЈН 7/2019. 

Ова измена конкурсне документације, објављена је на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца дана 29. маја 2019. године. 
 

Комисија за јавну набавку 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 


