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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-00023/2020-12/6 

Датум: 17. јун 2020. године 
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И З М Е Н Е 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

- одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу- 

 редни број 2/2020 
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 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-

00023/2020-12/3 од 8. јунa 2020. године, како следи: 

 

1. Мења се конкурсна документација. На страни 5 уместо: 

12 месеци од дана увођења добављача у посао од стране наручиоца за услуге у Обрасцу 

понуде наведене под 1, 2 и 3 и најдуже 12 месеци према динамици договореној са 

наручиоцем за услуге у Обрасцу понуде наведене под 4 и 5. 

Треба да пише: 

12 месеци од дана увођења добављача у посао од стране наручиоца за услуге у Обрасцу 

понуде наведене под 1, 2, 3 и 4 и најдуже 12 месеци према динамици договореној са 

наручиоцем за услуге у Обрасцу понуде наведене под 5,6,7 и 8. 

 

2. Мења се конкурсна документација. На страни 75 уместо: 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова наведених 

под 1, 2, 3. и 4, док услове наведене под 5, 6. и 7. понуђач мора да испуњава 

самостално. 

Треба да пише: 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова наведених 

под 1, 2, 3. и 4, док услове наведене под 5 и 6. понуђач мора да испуњава самостално. 

 

3. Мења се конкурсна документација. На страни 76 уместо: 

Носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о 

испуњености услова наведених под 1, 2, 3, 4. и 6. док услове наведене под 5. и 7. група 

понуђача испуњава заједно. 

Треба да пише: 

Носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о 

испуњености услова наведених под 1, 2, 3. и 4. док услове наведене под 5. и 6. група 

понуђача испуњава заједно. 

 

4. Мења се конкурсна документација. На страни 85 уместо: 

Сукцесивно, у 12 једнаких месечних износа: у року 45 дана од дана пријема исправног 

рачуна и извештаја о пруженим услугама за месец за који се испоставља рачун, за 

услуге под 1, 2, 3 и 4 у горе наведеној табели. 

Сукцесивно, на основу броја утрошених програмерских сати: у року 45 дана од дана 

пријема исправног рачуна и извештаја о пруженим услугама за месец за који се 

испоставља рачун, за услуге под 5 и 6 у горе наведеној табели, а највише за 4.500 

програмерских сати. 

Сукцесивно, на основу броја утрошених програмерских сати: у року 45 дана од дана 

пријема исправног рачуна и извештаја о пруженим услугама за месец за који се 

испоставља рачун, за услуге под 7 у горе наведеној табели, а највише за 2.500 радних 

сати. 

Треба да пише: 

Сукцесивно, у 12 једнаких месечних износа: у року 45 дана од дана пријема исправног 

рачуна и извештаја о пруженим услугама за месец за који се испоставља рачун, за 

услуге под 1, 2, 3 и 4 у горе наведеној табели. 

Сукцесивно, на основу броја утрошених програмерских сати: у року 45 дана од дана 

пријема исправног рачуна и извештаја о пруженим услугама за месец за који се 

испоставља рачун, за услуге под 5, 6 и 7 у горе наведеној табели, а највише за 2.500 

програмерских сати.  
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Сукцесивно, на основу броја утрошених радних сати: у року 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна и извештаја о пруженим услугама за месец за који се испоставља 

рачун, за услуге под 8 у горе наведеној табели, а највише за 800 радних сати. 

 

5. Мења се конкурсна документација. На страни 85 уместо: 

12 месеци од дана увођења добављача у посао од стране наручиоца за услуге под 1, 2, 3 

и 4 у горе наведеној табели, и најдуже 12 месеци према динамици договореној са 

наручиоцем за услуге под 4,5,6 и 7 у горе наведеној табели. 

Треба да пише: 

12 месеци од дана увођења добављача у посао од стране наручиоца за услуге под 1, 2, 3 

и 4 у горе наведеној табели, и најдуже 12 месеци према динамици договореној са 

наручиоцем за услуге под 5,6,7 и 8 у горе наведеној табели. 

 

6. Мења се конкурсна документација. На страни 96 за ставке 4 и 5 у колони „јединица 

мере“ додају се речи „месец дана“, а у колони „количина по јединици мере“ за ставке 4 

и 5 додају се бројеви „12“. 

 

7. Мења се конкурсна документација. На страни 98 уместо: 

Плаћање услуга наведених под 5, 6 и 7 у члану 3. Уговора се врши сукцесивно, према 

броју утрошених програмерских сати, у року од 45 дана од дана пријема исправног 

рачуна и извештаја о пруженим услугама за месец за који се испоставља рачун, а 

највише за 4.500 програмерских сати, односно 2.500 радних сати. 

Треба да пише: 

Плаћање услуга наведених под 5, 6, 7 и 8 у члану 3. Уговора се врши сукцесивно, према 

броју утрошених програмерских сати односно радних сати, у року од 45 дана од дана 

пријема исправног рачуна и извештаја о пруженим услугама за месец за који се 

испоставља рачун, а највише за 2.500 програмерских сати, односно највише за 800 

радних сати. 

 

8. Мења се конкурсна документација. На страни 98 уместо: 

Рок извршења услуга наведених под 1, 2, 3 и 4 у члану 2. Уговора износи 12 (дванаест) 

месеци од дана увођења у посао Пружаоца услуга од стране Наручиоца. 

Рок извршења услуга наведених под 5, 6 и 7 у члану 2. Уговора износи најдуже 12 

(дванаест) месеци од дана увођења у посао Пружаоца услуга од стране Наручиоца 

према динамици договореној са Наручиоцем. 

Треба да пише: 

Рок извршења услуга наведених под 1, 2, 3 и 4 у члану 2. Уговора износи 12 (дванаест) 

месеци од дана увођења у посао Пружаоца услуга од стране Наручиоца. 

Рок извршења услуга наведених под 5, 6, 7 и 8 у члану 2. Уговора износи најдуже 12 

(дванаест) месеци од дана увођења у посао Пружаоца услуга од стране Наручиоца 

према динамици договореној са Наручиоцем. 

 

9. Мења се конкурсна документација. На страни 103 уместо: 

Плаћање услуга наведених под 1, 2 и 3 у члану 3. Уговора се врши сукцесивно, у 

дванаест једнаких месечних износа, односно ___________ динара без ПДВ месечно, у 

року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна и извештаја о пруженим услугама 

за месец за који се испоставља рачун. 

Плаћање услуга наведених под 4, 5 и 6 у члану 3. Уговора се врши сукцесивно, према 

броју утрошених програмерских сати, у року од 45 дана од дана пријема исправног 
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рачуна и извештаја о пруженим услугама за месец за који се испоставља рачун, а 

највише за 1.500 програмерских сати. 

Треба да пише: 

Плаћање услуга наведених под 1, 2, 3 и 4 у члану 3. Уговора се врши сукцесивно, у 

дванаест једнаких месечних износа, односно ___________ динара без ПДВ месечно, у 

року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна и извештаја о пруженим услугама 

за месец за који се испоставља рачун. 

Плаћање услуга наведених под 5, 6 и 7 у члану 3. Уговора се врши сукцесивно, према 

броју утрошених програмерских сати, у року од 45 дана од дана пријема исправног 

рачуна и извештаја о пруженим услугама за месец за који се испоставља рачун, а 

највише за 2.500 програмерских сати. 

Плаћање услуга наведених под 8 у члану 3. Уговора се врши сукцесивно, на основу броја 

утрошених радних сати, у року 45 дана од дана пријема исправног рачуна и извештаја 

о пруженим услугама за месец за који се испоставља рачун, а највише за 800 радних 

сати. 

 

10. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

11. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да 

своју понуду поднесе у складу са њима. 

 

 
 

објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 


