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На пснпву  члана 39. став 2. Закпна п јавним набавкама и  Пдлуке управнпг пдбпра Дпма 
брпј:   02-68/3 ,  пд 14.01.2020.  гпдине,  Дпм Кулина расписује 

 
 

ПОЗИВ   ЗА   ПРИКУПЉАЊЕ   ПОНУДА  
ЗА   НАБАВКУ   УСЛУГЕ   ОДРЖАВАЊА   И  УНАПРЕЂЕЊА  СОФТВЕРА 

ЗА   ПОТРЕБЕ   ЗДРАВСТВЕНЕ   СЛУЖБЕ  
ДОМА  ЗА  СМЕШТАЈ  ОДРАСЛИХ  ЛИЦА  КУЛИНА 

 
 

1. Ппнуда треба да садржи писмену ппнуду за набавку услуге пдржаваоа и унапређеоа у 
складу са исказним пптребама ппстпјећег апликативнпг спфтвера за пптребе здравствене службе   
Дпма  у  Кулини,  на  перипд  пд  гпдину  дана. 
 
 

ПБРАЗАЦ  ППНУДЕ 

Ппнуда  за  пдржаваое  и  унапређеое спфтвера – Дпма  у  Кулини  брпј:  ________ 

 
Ппнуђач (фирма и седиште):_________________________________________________________ 

Адреса, тел. и пвлашћенп лице:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Мат. бр:  _______________    ПИБ: _______________     ж.р.: _______________________________ 
 

Е- мејл:  ___________________________________,           Мпбилни: _________________________ 

Укупна  цена: _____________  динара без ПДВ-а,    

Укупна  цена:  _____________  динара  са  ПДВ-пм. 

 
Датум:  _______________  гпд.            За Ппнуђача 
       М.П.  
                          ______________________ 
 
 



Услови  плаћања:  пп исппстави рачуна, у рпку дп 45 дана, пд  дана пружаоа услуге  и  пријема 
регистрпване фактуре, а на пснпву  дпкумента  кпји  исппставља ппнуђач, а кпјим је пптврђенп 
извршеое  услуге  и  регистрација  фактуре. 

Рок  извршења  обавезе:   2  радна дана. 

Ппнуђач изјављује да у свему испуоава закпнске услпве за пружаое услуге и пбавезује се да је 
изврши у свему према важећим закпнским прпписима и снпси сву пдгпвпрнпст  за  дпбрп 
извршеое  угпвпрене  пбавезе. 

 

УПУТСТВП  СА  ПБЈАШОЕОЕМ 
 

Ппнуде са назнакпм „ППНУДА - УСЛУГА ПДРЖАВАОА СПФТВЕРА  ЗА  ППТРЕБЕ  ЗДРАВСТВЕНЕ  

СЛУЖБЕ ДПМА У КУЛИНИ“, доставити до 05.06.2020. године,   до 14:00 часова, у затвпренпм или 

птвпренпм пблику на адресу: „Дпм за смештај пдраслих лица Кулина“, 18214 Кулина,  или  на  факс:  

018/ 613-816   или  на  и-мејл:   domkulina@gmail.com 

 
Пдлука п избпру ппнуђача ће бити дпнета у рпку не дужем пд 3 дана. 

Уз  ппнуду  пбавезнп  дпставити  кпнтак  телефпне  и  и-мејл.  

 

Лице  за  кпнтакт  и  ближе  инфпрмације:  Миљан Стпјкпвић. 

 
 

Службеник  за  ЈН 

      Драган Милетић  с.р. 
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