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На основу члана 27.  став 1.  тачка 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19) 
и Правилником о набавкама број 02-2866/2, од 12.10.2020. године и Одлуке директора  ''Дома за 

смештај одраслих лица у Кулини'' о спровођењу набавке број 02-1358, од 27.05.2021. године, 
достављамо: 
 

ПОЗИВ   ЗА   ПРИКУПЉАЊЕ   ПОНУДА  
ЗА   НАБАВКУ   УСЛУГЕ   ОДРЖАВАЊА    И   УНАПРЕЂЕЊА 

СОФТВЕРА  ЗА   ПОТРЕБЕ   ЗДРАВСТВЕНЕ   СЛУЖБЕ  
ДОМА   ЗА   СМЕШТАЈ   ОДРАСЛИХ   ЛИЦА   КУЛИНА 

 
 

1. Понуда треба да садржи писмену понуду за набавку услуге одржавања и унапређења, у 
складу са исказним потребама постојећег апликативног софтвера, за потребе здравствене службе   
Дома  у  Кулини,  на  период  од  годину  дана. 
 
 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

Понуда  за  одржавање  и  унапређење софтвера – Дома  у  Кулини  број:  ________ 

 
Понуђач (фирма и седиште): __________________________________________________________ 

Адреса, тел. и овлашћено лице: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

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

Е- мејл:  ________________________________ 

Укупна  цена: ______________  динара без ПДВ-а,    

Укупна  цена:  ______________  динара  са  ПДВ-ом. 

 
Датум:  _______________  год.            За Понуђача 
       М.П.  
                          ______________________ 
 
 



Услови  плаћања:  по испостави рачуна, у року до 45 дана, од  дана пружања услуге и пријема 
регистроване фактуре, а на основу  документа  који  испоставља понуђач, а којим је потврђено 
извршење  услуге  и  регистрација  фактуре. 

Рок  извршења  обавезе:   2  радна дана. 

Понуђач изјављује да у свему испуњава законске услове за пружање услуге и обавезује се да је 
изврши у свему према важећим законским прописима и сноси сву одговорност  за  добро извршење  
уговорене  обавезе. 

 

УПУТСТВО  СА  ОБЈАШЊЕЊЕМ 
 

Понуде са назнаком „ПОНУДА - ОДРЖАВАЊЕ  И  УНАПРЕЂЕЊЕ  СОФТВЕРА  ЗА  ПОТРЕБЕ  ЗДРАВСТВЕНЕ 

СЛУЖБЕ“, доставити до 04.06.2021. године,   до 12:00 часова, у затвореном или отвореном облику 

на адресу: „Дом за смештај одраслих лица Кулина“, 18214 Кулина,  или  на  факс:  018/ 613-816   или  

на  и-мејл:   domkulina@gmail.com 

 
Одлука о избору понуђача ће бити донета у року не дужем од 3 дана. 

Уз  понуду  обавезно  доставити  контак  телефоне  и  и-мејл.  

 

Лице  за  контакт  и  ближе  информације:  Миљан Стојковић. 

 
 

Поступак  спровео 

      Миљан  Стојковић 
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