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Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 

NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 

Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 

  
Дел. бр. 2598-09-776/2019  

Датум: 05.12.2019. 

- Измена и допуна конкурсне документације - 
 

У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Предшколска установа „Наша радост“ 

врши измену конкурсне документације за јавну набавку, Р-1.1.8/2019- софтвер за евиденцију присутности запослених. 

 

- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин: 

Крајњи рок за достављање понуда   09.12.2019. године до 10:00 часова 

Јавно отварање понуда   09.12.2019. године у 10:30 часова 
 

- Врши се измена у VII поглављу - Образац структуре цена са упутством како да се попуни, тако што се у оквиру табеле додаје позиција за 

софтвер. 
Ради лакшег сналажења у оквиру овог текста биће објављена нова табела. 

 

Врши се измена на страни бр. 34 тако што се мења седећи текст: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 09.12.2019. године до 10:00 часова. 

 

У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Р-1.1.8/2019 софтвер за евиденцију присутности запослених биће објављена на сајту 

Наручиоца и на Порталу јавних набавки. 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТBОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Назив понуђача _________________________________________________ из ________________________________________, 

бр. понуде ________________ од _________2019. године 

 

Ред. 

бр. 

Назив добра Јед. 

мере 

Количина Јед. цена. 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Стопа ПДВ-

а (%) 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1. Софтвер за евиденцију 

присутности запослених 

(према опису из поглавља III 

- техничка спецификација) 

 

 

ком 

 

 

1 

     

 

2. 

Уређај за пријаву запослених 

(према опису из поглавља III 

- техничка спецификација) 

 

ком 

 

27 
     

 

3. 

Уређај за контролу приступа 

запослених (према опису из 

поглавља III - техничка 

спецификација) 

 

 

ком 

 

 

27 

     

 

4. 

Платформа за прикупљање 

података (према опису из 

поглавља III - техничка 

спецификација) 

 

ком 

 

1 
     

5. RFID штампач (према опису 

из поглавља III - техничка 

спецификација) 

 

ком 

 

1 
     

                                                                                                                                                  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

                                                                                                                                                  БРЕДНОСТ ПДВ-а  

                                                                                                                                                  УКУПНО СА ПДВ-ом  
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Напомена: : Понуђач је дужан да у цену добара која су предмет набавке урачуна услугу имплементације, инсталације, повезивања и пуштења у рад 

комплетног система и свих наведених компонената истог, едукацију запослених, као и све остале зависне трошкове. 

 

 

                                                       Датум                                                                                                                             Понуђач 

                                   _________________________                               М.П           __________________________ 

 
 


