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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС» број 124/2012, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку образована 

Решењем в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа број 

109-404-179/2020-01 од 30.06.2020. године 

 

п р и п р е м и л а   ј е 
 

 

 

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 109-404-179/2020-01 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА  - ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ПРИМЕНОМ Microsoft  ТЕХНОЛОГИЈЕ И Premier 

Support  УСЛУГА  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЈН ОП ОС 36/2020 

 

 У конкурсној документацији за јавну набавку услуга - дигитализација 

пословних процеса  покрајинских органа применом Microsoft технологије  и 

Premier Support услуга на  

 страни 3/96 - у делу 1) општи подаци о јавној набавци, у делу (3) 

ставу 6. бришу се  речи: „Microsoft Premier“, и додају  се нове речи 

које гласе: “за унапређење и оптимизацију Microsoft системског 

софтвера“; 

 страни 49/96 - у обрасцу понуде 6)1) под 3) предмет, цена и 

остали подаци релевантни за закључење оквирног споразума у 

табели код : « рок и начин пружања услуга» у алинеји 4. бришу се 

речи: „Microsoft Premier“, а иза речи :»услуга» додају се нове речи 

које гласе: “техничке подршке за унапређење и оптимизацију 

Microsoft системског софтвера“; 

  страни 77/96 - у члану 7) став 1. алинеја 4. модела оквирног 

споразума бришу се речи: „Microsoft Premier“ , а иза речи :»услуга» 

додају се нове речи које гласе: “техничке подршке за унапређење 

и оптимизацију Microsoft системског софтвера“; 

 страни 88/96 - у члану 8) упутство понуђачима како да сачине 

понуду, у тачки 9.3 рокови за пружање услуге став 1. алинеја 4. 

бришу се  речи: „Microsoft Premier“ , а иза речи :»услуга» додају се 

нове речи које гласе: “техничке подршке за унапређење и 

оптимизацију Microsoft системског софтвера“. 

У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку 

остаје непромењена. 

Сходно ставу 1. Члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измену Конкурсне 

документације, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

 

    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


