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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку мале вредности бр.03/14 - услуге техничке подршке за Oracle 

програмске производе 
 

У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012), 
наручилац Републички хидрометеоролошки завод доставља измену и допуну конкурсне 
документације у поступку јавне набавке мале вредности бр.03/14 - услуге техничке 
подршке за Oracle програмске производе. 
 
Измена и допуна се односи на следеће: 
 

1. На страни 5/35, мења се текст у следеће: 
 

“Предмет јавне набавке представља набавка услуга, бр.03/14- услуге техничке подршке 
за Oracle програмске производе за период од 12 месеци и то за следеће производе: 
 

• Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual  
 
- врста линценце: Full 
- број процесора: 2 
- период трајања техничке подршке: до 28.02.2015.године 
 

• Oracle Standard Edition One – Named User Plus Perpetual 
 

- врста линценце: Full 
- број корисника: 10 
- период трајања техничке подршке: до 28.02.2015.године” 
 

2. На страни 12/25, под тачком 8.2. Техничка подршка се пружа у свему према 
Oracle правилима техничке подршке, важећим у тренутку пружања подршке. 
Техничка подршка се обезбеђује за период од закњучења уговора до 28.02.2015. 
године. 
 

3. На страни 20/25, у обрасцу понуде, под тачком 1. и 2. мења се текст  “период 
трајања лиценце: 12 месеци” у следећи текст: 
 
“период трајања техничке подршке: до 28.02.2015.године” 
 

4. На страни 22/25, у чл.1. модела уговора, мења се текст  “период трајања 
лиценце: 12 месеци” у следећи текст: 
 
“период трајања техничке подршке: до 28.02.2015.године” 
 
У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012), због 

извршене измене и допуне конкурсне документације, наручилац ће продужити рок 
за достављање и отварање понуда. 

Нови рок за достављање понуда је 27.03.2014. године, до 12,00 часова, а јавно 
отварање обавиће се истог дана у 12,30 часова у малој сали РХМЗ-а. 

 
 Комисија за јавну набавку 
 

        Бранислава Илић, дипл.прав. 


