
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2014-24 

Дана: 20.08.2014. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за 

за јавну набавку – одржавање и надоградња информационог система „Хермес“ врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У делу конкурсне документације, за за јавну набавку – одржавање и надоградња 

информационог система „Хермес“ бр. ЈН 24/2014, VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, 5) ОПИС 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – одржавање и надоградња информационог система „Хермес“ 

, на страни 22,  

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – одржавање и надоградња информационог система „Хермес“ 

 

Укупна цена месечног одржавања без ПДВ-а 

 

Укупна цена месечног одржавања са ПДВ-ом  

 

Цена укључивања новог ентитета у у део 

система за финансије без ПДВ 

 

Цена укључивања новог ентитета у у део 

система за финансије са ПДВ 

 

Рок вршења услуге 12 месеци по потписивању уговора  

Рок и начин плаћања  

Рок плаћања је 15 дана по испостављању 

фактура од стране вршиоца услуге које су 

оверене од стране овлашћеног лица наручиоца  

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 

дана од дана отварања понуда) 

 

 

 

 

 

 
                 Датум                                                                                                          Понуђач 

                                                                          М. П.  

__________________________                                                   ___________________________________ 
 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 



понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде 

за сваку партију посебно. 

 

мења се и гласи: 
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Напомене: 
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групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
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Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде 
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                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                         Никола Ђорђевић 


