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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-91/2018-12/6 

Датум: 19. новембар 2018. године 

Б е о г р а д  

 

 

  

 

 

 

 

 

И З М Е Н Е 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

 

- ОДРЖАВАЊЕ И ДАЉИ РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА НАДЗОР 

ПРАВОСУДНИХ ПРОФЕСИЈА - 

 

 

 

 РЕДНИ БРОЈ 34/2018 
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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: 404-02-91/2018-

12/3 од 06. новембра 2018. године, како следи: 

 

1. У конкурсној документацији у делу II Врста, квалитет, количина и опис 

услуга, начин спровођења контроле, начин, место и рок извршења, 

техничке карактеристике (техничка спецификација)  
На страни 16 у делу Услуге одрживог развоја система за надзор над радом 

правосудних професија мења се због техничке грешке тако да гласи:  

„Захтев наручиоца је да се обухвате следеће услуге одрживог развоја са 

услугама одржавања система за надзор над радом правосудних професија: 

A. Подршка у проналажењу различитих врста грешака током коришћења 

имплементираног система за надзор над радом правосудних професија и 

њихово отклањање;  

Б. Измене имплементираног система за надзор над радом правосудних 

професија услед континуираних побољшања и иновација;  

В.  Измене условљене надоградњом решења и системског софтвера 

Г. Измене имплементираног решења услед измена и унапређења пословних 

процеса, интерних аката и процедура наручиоца; 

Повезивање система за надзор над радом правосудних професија са другим 

информационим системима са циљем размене података и међусобне 

институционалне комуникације, што ће наручилац накнадно да специфицира у 

сарадњи са добављачем, у оквиру дефинисаног броја програмерских сати. 

На страни 16 позиција у табели Услуге одрживог развоја система на бази 40 

човек/сати месечно за пружање услуга развоја у трајању од 12 месеци до 

истека укупног фонда од 480 програмерских сати мења се и гласи:   
„Измене имплементираног решења услед измена и унапређења пословних 

процеса, интерних аката и процедура наручиоца и повезивање система за надзор 

над радом правосудних професија са другим информационим системима са 

циљем размене података и међусобне институционалне комуникације.“ 

На страни 19 тачка В. Измене условљене надоградњом решења и системског 

софтвера мења се и гласи: Понуђена подршка подразумева да ће се, у току 

периода пружања услуге одржавања, вршити неопходне измене 

имплементираног решења тако да оно несметано функционише и након измене 

и унапређења пословних процеса у апликацијама јавних извршитеља, а у складу 

са прописима којима се уређује рад јавних извршитеља“ 

На страни 19 тачка Г. Услуге одрживог развоја система на бази 40 

човек/сати месечно за пружање услуга развоја у трајању од 12 месеци до 

истека укупног фонда од 480 програмерских сати мења се и гласи: 

„Измене имплементираног решења услед измена и унапређења пословних 

процеса, интерних аката и процедура наручиоца и повезивање система за надзор 

над радом правосудних професија са другим информационим системима са 

циљем размене података и међусобне институционалне комуникације.“ 

 

2. У конкурсној документацији у делу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ, под редним бројем 6. речи „до 23. новембра 2018. године до 13.00 

сати“, замењују се речима „до 26. новембра 2018. године до 13.00 сати“. 

 

3. У конкурсној документацији у делу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ, под редним бројем 7. Место, време и начин отварања понуда, 
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уместо речи: „23. новембра 2018. године у 13.30 сати“, треба да стоји: „26. 

новембра 2018. године у 11.30 сати“. 

 

4. У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под бр. 5. Упутство како се доказује 

испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона, у табели доказа које ће наручилац 

захтевати пре доношења одлуке о додели уговора, везано за доказе под редним 

бројем 2. и 3. датум „после 23. септембра 2018. године“ се замењује датумом 

„после 26. септембра 2018. године“. 

 

5. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

6. 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 


