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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 43/19 – НАБАВКА СОФВТЕРСКОГ ПАКЕТА 

CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2019 И ACROBAT STANDARD 2017 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 43/19 – Набавка софвтерског пакета 
CorelDRAW Graphics Suite 2019 и Acrobat Standard 2017, постављена су следећа 
питања понуђача: 

 

Питање бр. 1 
“Poštovani, 
 Molimo Vas za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara JN br. 
43/19 - Nabavka softverskog paketa CorelDRAW Graphics Suite 2019 i Acrobat Standard 2017. 
Na strani broj 5 konkursne dokumentacije u obrascu Tehnička specifikacija napisali ste da je 
predmet javne nabavke softver CorelDRAW Graphics Suite 2019 Single Business Upgrade 
License (Windows) – 1 kom. 
Proizvođač softvera Corel od 01.12.2019. godine ukida mogućnost nadogradnje softvera sa 
starih verzija . U okviru pitanja i odgovora koje ste objavili na Portalu javnih nabavki 13.11.2019. 
godine Vaš odgovor nije u skladu sa postavljenim pitanjem. Softver  Corel se ne može poručiti 
unapred, niti držati na lageru, već se poručuje i registruje na ime krajnjeg korisnika ( Naručioca).  
Obzirom da je rok za podnošenje ponuda 06.12.2019. godine Ponuđači nisu u mogućnosti da 
dostave ponude u skladu sa Vašom Tehničkom specifikacijom, te isti i ne može kao Upgrade 
License biti predmet Javne nabavke. 
Kako ste u pitanjima i odgovorima koji su objavljeni 13.11.2019. godine na Portalu javnih nabavki 
napisali da je cilj Naručioca da raspolaže najnovijom verzijom softvera, to pravo možete ostvariti 
samo kupovinom nove licence. 
Molimo Vas da u skladu sa navedenim izmenite konkursnu dokumentaciju.” 
 

 
Одговор на питање бр. 1 
 
Накнадним истраживањем тршижта, наручилац је дошао до закључка да понуђачи неће 
бити у могућности да доставе понуде у складу са техничком спецификацијом конкурсне 
документације за предметну јавну набавку. 
Наручилац ће изменити конкурсну документацију, тако да ће се уместо набавке софтвера 
CorelDRAW Graphics Suite 2019 Single Business Upgrade Licence (Windows), извршити 
набавка софтвера CorelDRAW Graphics Suite 2019 Enterprise License includes 1 year 
CorelSure Maintenance. 
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 за Комисију за јавну набавку  
            

             Самир Ћатовић, дипл. инж. 
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