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Дана: 12.01.2018. 
Број: 5/18/1-71 
 
 
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 99-2017-О-01, 
сачињава 

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене основне верзије)  
 

ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ БОЛНИЧКО-ПОСЛОВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА                                           

 број јавне набавке 99-2017-О-01 
                                                                 јн услуга 
 

 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 42, додају се подаци о: 
 

- изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена и допуна број 1: 5/18/1-71 од  12.01.2018." 
 
 
 

БРОЈ 2 
На страни 14 од 42, Образац 1 –   Образац понуде, тачка 5, у табеларном делу после тачке 3.3 
додаје се тачка 3.4.   
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БРОЈ 3 
На страни 22 од 42, Документ 6 – Модел уговора о јавној набавци, члан 6. За услуге најма 
лиценци пословног информационог система,  Наручилац ће плаћати (динари без ПДВ): 

Услуга Опис услуге 
Цена 

корисник/ 
месец 

Бр. 
корисник/ 
месец 

Укупна 
вредност 

лиценца за “full” именовани 
корисник-месец  270  

лиценца за “limited” именовани 
корисник-месец  90  

лиценца за хоризонтална  ADD-
ON решења-месец 

лиценца мора да омогући 
корисницима коришћење PIS у 
пуној функционалности која је 
пројектована за имплементацију 
у односу на права и улогу 
корисника  18  

 
мења се и гласи: 
 
За услуге најма лиценци пословног информационог система,  Наручилац ће плаћати (динари без 
ПДВ): 

Услуга Опис услуге 
Цена 

корисник/ 
месец 

Бр. 
корисник/ 
месец 

Укупна 
вредност 

лиценца за “full” именовани 
корисник-месец  180  

лиценца за “limited” именовани 
корисник-месец  90  

лиценца за хоризонтална  ADD-
ON решења-месец  18  

лиценца за MS office-корисник 

лиценца мора да омогући 
корисницима коришћење PIS у 
пуној функционалности која је 
пројектована за имплементацију 
у односу на права и улогу 
корисника 
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Образложење 
 

Наручилац је при сачињавању конкурсне документације начинио грешку, те је  у Обрасцу број 1 
–   Образац понуде и у Документу 6 – Модел уговора о јавној набавци, урадио наведене измене и 
допуне. 
 
 
Комисија за јавну набавку број  99-2017-О-01 
 
 


