
                                      

                                     Република Србија   -   Аутономна Покрајина Војводина 
Влада Аутономне Покрајине Војводине 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Комисија за јавну набавку 
21000 НОВИ САД 
Булевар Михајла Пупина 16 
Тел.: +381 21 2100825 
Факс: +381 21 2100831 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 
Број: 404-33/2013 

Дана:18.02.2013. године 

 
 На основу члана 32. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.116/08) Комисија за јавну набавку услуга – продужење лиценци за антивирус 

програм и услуге одржавања програма, обликоване у више посебних истоврсних 

целина (партија) од 1 до 8, у отвореном поступку, образована Решењем директора 

Управе за заједничке послове покрајинских органа број:404-33/2013 од 

29.01.2013.године сачинила је дана 18.02.2013.године 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – 
продужење лиценци за антивирус програм и услуге одржавања програма, 

обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 8 

и то КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ПАРТИЈУ 8 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
МАГАЦИНИМА, УГОСТИТЕЉСТВОМ (БИФЕИ И РЕСТОРАНИ) И ПРОГРАМ У 
ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКИ И ПОСЛОВЕ ЕКОНОМАТА 
БРОЈ: 404-33/2013 – П8 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга – продужење лиценци за 

антивирус програм и услуге одржавања програма, обликоване у више посебних 

истоврсних целина (партија) од 1 до 8, у отвореном поступку и то у Конкурсној 

документацији за Партију 8 - услуге одржавања програма за управљање магацинима, 

угоститељством (бифеи и ресторани) и програм у одељењу за припрему и 

реализацију набавки и послове економата.број: 404-33/2013-П8 вршe се следеће 

измене и допуне: 

1. У Конкурсној документацији број: 404-33/2013-П8 на страни 24/52 КД у 

Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним 

набавкама у ставу 11. алинеја 8 речи:„√ оверен образац ОП - овера потписа 
лица овлашћеног за заступање“ се замењују речима:„√ фотокопија обрасца 
ОП - овера потписа лица овлашћеног за заступање“. 

 

  Изменe и допуне Конкурсне документације без одлагања и без накнаде 
доставити заинтересованим лицима која су примила конкурсну документацију и 

објавити на web сајту Управе за заједничке послове покрајинских органа - линк 

Јавне набавке. 
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