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ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“ 

25000Сомбор, Апатински пут 11 

тел: + 381  25/463-111; факс: + 381  25/463-115 

ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; 

ЕППДВ:132716493 

Број: 5525/3 

Дана:30.01.2015.г. 

 

 На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12), Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке добара - Софтвери за 

шумарство и остале области за 2014.г. (II) за потребе ШГ „Сомбор“, покренута Одлуком 

директора ЈП број 5525 од 09.12.2014.г., сходно надлежностима утврђеним решењем 

наручиоца бр.5526 од 09.12.2014. године, а на захтев за додатно појашњење које је 

тражило заинтересовано лице у вези Конкурсне документације за ову јавну набавку  

 

 на постављенa питања: 

 

1. „На страни 5 конкурсне документације нагласили сте да испоруку софтвера 

треба извршити на DVD или USB. С обзиром да није тачно дефинисано молимо вас да 

потврдите да ћете прихватити испуруку софтвера само на оригиналном медијуму“.  

2. „На страни 5 конкурсне документације такође је наведено да захтевате 

тахничку подршку у трајању од годину дана . Да бисте добили право на техничку подршку 

као и upgrade софтвера, мора се понудити AutoCAD Subscription. Молимо вас да потврдите 

да ћете прихватити само понуде које поред траженог софтвера садрже и опцију 

Subscription. Молим вас да потврдите да ћете прихватити само понуде које поред траженог 

софтвера садрже и опцију Subscription која омогућава upgrade софтвера и техничку 

подршку.“ 

3. „На страни 5 конкурсне документације је наведено да се понуђач обавезује 

да наручиоцу обезбеди обуку у трајњу од 1 дана. Молимо вас да детаљније дефинишете 

тражену обуку, где би се обука одржала и шта она обухвата“. 

 

Наручилац благовремено даје   

 

 

II ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

На питање бр. 1: 

 

 Наручилац није посебно навео у конкурсној документацији, јер сматра да се 

подразумева да софтвер мора бити испоручен на оригиналном медијуму.  

 

 На питање бр. 2: 

 

 Под техничком подршком Наручилац подразумева одржавање програма и 

отклањање недостака који се евентуално појаве услед грешке у самом програму.  
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На питање бр. 3: 

 

Једнодневна обука ће се вршити приликом испоруке и инсталације програма, а 

треба да обухвати основну едукацију о покретању и коришћењу софтвера. 

У конкурсној документацији је одређено да Понуђач врши испоруку и инсталацију , 

а истовремено и обуку у месту Наручиоца тј. у ШГ „Сомбор“ Сомбор ул. Апатински пут 

бр. 11. 

 

Конкурсна документација бр. 5525/1 за јавну набавку добара – Софтвери за 

шумарство и остале области за 2014.г. (II) за потребе ШГ „Сомбор“, која се спроводи у 

отвореном поступку, покренута Одлуком директора ЈП број 5525 од 09.12.2014.г., се не 

мења, а рок за подношење понуда се неће продужавати, јер су појашњење и измена 

конкурсне документације дати пре истека рока из члана 63 ст. 5 Закона о јавним 

набавкама. 

 

             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                        Стеван Ђуришић, дипл.инж.ел. 

                   ________________________ 

 

 

 

Доставити: 

- Заинтересованом лицу; 

- на Порталу Управе за јавне  набавке 

- интернет страници Наручиоца 

- Сектору за финансије, комерцијалне 

  послове и маркетинг Наручиоца; 

- архиви ШГ Сомбор. 

         

         

 


