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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4094 

office.uprava@vojvodina.gov.rs 
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ИЗМЕНE 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ –  

РЕДУНДАНТНИ ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

ЈН ОП 29/2018 
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) 

Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа  број: 404-193/2018 од 01.08.2018. године 

п р и п р е м и л а  ј е  дана 21.08.2018.године 

 

ИЗМЕНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – РЕДУНДАНТНИ ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈН ОП 29/2018 

 

 

 1.У Конкурсној документацији за јавну набавку   услуге – редундантни приступ 

интернету ЈН ОП 29/2018 број 404-193/2018, у делу 4. тачка 4.1. подтачка 4.1.2. редни 

број 2. Пословни капацитете, мења се и гласи: 

2 

пословни капацитет 

да поседује важеће сертификате квалитета: ISO 27001 и ISO 20000- 1 којима се 

потврђује да је Понуђач сертификован у области која је предмет ове набавке и 

то: 

-ISO 27001 из система менаџмента безбедношћу информација, важећи 

из делокруга Пројектовања, развоја, имплементације, одржавања и 

пружања IT/ICT сервиса екстерним и интерним купцима. 

-ISO 20000-1 из система менаџмента информатичких услуга, важећи из 

делокруга Пројектовања, развоја, имплементације, одржавања и 

пружања IT/ICT сервиса екстерним и интерним купцима. 

 2.У делу 4. Тачка 4.3. подтачка 4.3.2. редни број 2. Пословни капацитет, мења 

се и гласи:  

2 

пословни капацитет 

да поседује важеће сертификате квалитета: ISO 27001 и ISO 20000- 1 којима се 

потврђује да је Понуђач сертификован у области која је предмет ове набавке и 

то: 

-ISO 27001 из система менаџмента безбедношћу информација, важећи 

из делокруга Пројектовања, развоја, имплементације, одржавања и 

пружања IT/ICT сервиса екстерним и интерним купцима. 

-ISO 20000-1 из система менаџмента информатичких услуга, важећи из 

делокруга Пројектовања, развоја, имплементације, одржавања и 

пружања IT/ICT сервиса екстерним и интерним купцима. 

 3.У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје 

непромењена. 

 4.Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације, 

без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

   

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1.Жељко Миланков, члан 

2.Анела Амиџић, члан 

3.Јелена Шкорић, заменик члана 


