
 

 
Број: ЈНМВ-05-39/2019 

Датум: 08. 01. 2020. године  

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац ЈП за комуналну 

инфраструктуру и услуге Кикинда, у поступку јавне набавке – Миграција података за 

евиденцију и обрачун потрошње воде и формирање јединсвене базе интегрисаног 

ингормационог система, бр. ЈНМВ-05-39/2019, саставља следећу 

 

ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Наручилац у поступку јавне набавке – Миграција података за евиденцију и 

обрачун потрошње воде и формирање јединствене базе интегрисаног информационог 

система, бр. ЈНМВ-05-392019, врши измену Конкурсе документације, у делу који се односи 

на Техничку спецификацију поменуте набавке,  како следи:  

 

- на страни 4. Конкурсне документације, мења  се уводни део Спецификације 

услуга, која гласи: 

 

„Потреба наручиоца да постојећи софтверски пакет за пословање прошири модулом за 

евиденцију, обрачун и наплату комуналних услуга (вода и канализација) захтева   миграцију 

података за евиденцију и обрачун потрошње воде и формирање јединствене базе 

интегрисаног информационог система.“ 

 

- на страни од 4 до 9 брише се комплетна техничка спецификација и додаје се нова, 

која гласи:  

 

„Проширење АБ Софт пословног софтвера и формирање јединствене базе података:   

1. Услуге везане за припрему и миграцију података за евиденцију и обрачун воде из 

постојеће базе података у интегрисану збирну базу АБ Софт система: 

 Припрема података 

 Импорт шифарника 

 Импорт осталих података потребних за тестни обрачун 

 Формирање тестне базе 

 Инсталација тестне базе 

 Демонстрација рада обрачуна на тестним подацима 

 Анализа специфичности обрачуна и дефинисање тачака за дораду и 

прилагођавање апликације  

- Анализа приказа картице водомера и прилагођавања  

- Анализа приказа јединственог извештаја финансијског износа рачуни дуга 

за воду, за канализацију за камату и очитане вредности воде и канализације.  

- Анализа специфичности везаних за читачке листе 

- Анализа података који се евидентирају за мерна места и евиденције 

потрошача 

- Анализа специфичности везаних за обрачун 

- Анализа повезивања са web portalom 

- Анализа специфичности везаних за мерна места 

 



2. Активирање модула за кадровску евиденцију 

 Инсталација нових верзија модула за кадровску евиденцију 

 Ажурирање шифарника у складу са подацима из модула обрачун зарада 

 Демонстрација рада модула за кадровску евиденцију 

 Демонстрација начина формирања решења 

 Повезивање темплате докумената са врстама докумената у апликацији  

 Обука корисника модула за рад 

 On line саветодавна подршка у оквиру одржавања“ 

 

- на страни 23 у табели, позиција 4 у табели се мења и гласи:  

 

„Масимални рок за извршење услуге је 1 месец од потписивања уговора, о чему ће се 

сачинити записник од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача.“ 

 

-   на страни 24 у табели Спецификација цена, брише се текст у загради. 

  

 

У осталом делу конкурсна документација  остаје непромењена. 

Позивамо потенцијалне понуђаче да уваже горе наведену ИЗМЕНУ Конкурсне 

документације и у складу са тим доставе своје понуде.  

Наручилац, због измене конкурсне документације продужава рок за подношење 

понуда до 14. 01. 2020. године до 12.00 сати.  

 

 

 за Комисију за јавне набавке 

                Шибул Марица дипл. правник 

 

 

 
Напомена: Овај документ на меморандуму наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

  


