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Дана: 09.11.2017. 
Број: 5/17/2166 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 79-2017-О-01, 
сачињава 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(измене и допуне основне верзије)  

 
СЕРВИСНИ ПАКЕТИ УСЛУГА ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ХП СЕРВЕРСКЕ 

ОПРЕМЕ 
                                           број јавне набавке 79-2017-О-01 
                                                                 јн добара 
 

Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 37, додају се подаци о: 
 

- изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена број 1: 5/17/2166 од  09.11.2017." 
 
 

БРОЈ 2 
На страни 5 од 37, документ 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл., тачка (3), подтачка 3.1. став 3 мења се и гласи: 
 
-  Услуге које су предмет ове јавне набавке, добављач ће извршавати 7 дана у недељи,  24 сата 
дневно. Наручилац може упутити позив добављачу, 24 часа дневно, свих седам дана у недељи. 
Добављач је дужан да услугу изврши: за ставке 1 и 2 у року од 6 (шест) часова од момента 
пријема позива Наручиоца, а за ставку број 3 до завршетка следећег радног дана. Уколико није 
могуће поступити у наведеним роковима, Добављач ће поступити у складу са  условима из 
Процедуре за пријаву квара произвођача опреме. 

 
 
 

 



 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 2 од 2 
 

 
БРОЈ 3 
На страни 23 од 37, документ број 6 – Модел уговора, члан 8. став 3 мења се и гласи: 
 
-  Услуге које су предмет ове јавне набавке, добављач ће извршавати 7 дана у недељи,  24 сата 
дневно. Наручилац може упутити позив добављачу, 24 часа дневно, свих седам дана у недељи. 
Добављач је дужан да услугу изврши: за ставке 1 и 2 у року од 6 (шест) часова од момента 
пријема позива Наручиоца, а за ставку број 3 до завршетка следећег радног дана. Уколико није 
могуће поступити у наведеним роковима, Добављач ће поступити у складу са  условима из 
Процедуре за пријаву квара произвођача опреме. 
 
 
 
Комисија за јавну набавку број  79-2017-О-01 
 
 
 


