
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 
бр.124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке добара - софтвери и апликативни 
програми - Стратегија еУправе, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 
1 до 8  (ред. бр. ЈНОП 21/2013), Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови 
Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16                             
                                                
       
                                               о б ј а вљу ј е  

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 
ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА -  

СОФТВЕРИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ - Стратегија еУправе,  
обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 8 и то за 
ПАРТИЈУ 1 - Софтверски пакети за графички дизајн – CorelDRAW 

Graphics Suite X6 и Аdobe Creative Suite CS6 Master Collection 
РЕД. БР. ЈНОП 21/2013 

 
Назив наручиоца:    

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 
  

Интернет страница наручица: www.uprava.vojvodina.gov.rs 
  

Врста наручиоца: Органи државне управе 
  

Врста предмета: Добра 
  

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Предмет јавне набавке су добра и то софтвери и апликативни програми - Стратегија 
еУправе, обликована у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 8: 

• Партија 1 - Софтверски пакети за графички дизајн – CorelDRAW Graphics Suite 
X6 и Аdobe Creative Suite CS6 Master Collection, 
ознака из ОРН:48311100 – Систем за управљање документима, 48613000 – 
Електронско управљање подацима (ЕДМ), 48920000 – Програмски пакети за 
аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака из Допунског речника 
набавки:ЈА13 – за локалну мрежу 

• Партија 2 - Софтвер за евидентирање радног времена и контролу приступа 
ознака из ОРН:48450000 – Програмски пакет за обрачун времена или људске 
ресурсе, ознака из Допунског речника набавки: ЈА13 – за локалну мрежу, ЈА15 
– са лиценцом 

• Партија 3 - Системски софтвер за управљање, контролу и праћење PKI система 
ознака из ОРН:48781000 – Програмски пакет за управљање системом, ознака 
из Допунског речника набавки:ЈА16 – без лиценце, ЈА19 – за сервер 

• Партија 4 – Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на 
територији АП Војводине 
ознака из ОРН:48311100 – Систем за управљање документима, 48613000 – 
електронско управљање подацима(ЕДМ), 48920000 – Програмски пакети за 
аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака из Допунског речника 
набавки:ЈА13 – за локалну мрежу, ЈА16 – без лиценце 



• Партија 5 - Интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање 
документима  - еПисарница – III фаза 
ознака из ОРН:48311100 – Систем за управљање документима, 48613000 – 
Електронско управљање подацима(ЕДМ), 48920000 – Програмски пакети за 
аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака из Допунског речника 
набавки:ЈА13 – за локалну мрежу 

• Партија 6 - Софтвер за претварање текста у говор (Text to speech – TTS) – 
озвучење Интернет презентације Скупштине АП Војводине 
ознака из ОРН:48512000 – Програмски пакет за интерактивни гласовни одзив, 
ознака из Допунског речника набавки :ЈА10 – за интернет, ЈА19 – за сервер 

• Партија 7 - Софтверски систем за управљање документацијом у складу са 
стандардом ISO27001 (софтвер за систем квалитета) 
ознака из ОРН:48310000 – Програмски пакет за израду дкумената, 48311000 –
Програмски пакет за управљање документима, 48311100 – Систем за 
управљање документима, 
ознака из Допунског речника набавки:ЈА13 – за локалну мрежу, 

• Партија 8 - Софтверски систем за административне регистре о институцијама 
из области образовања и културе у АП Војводине 
ознака из ОРН :48311100 – Систем за упарављање документима, 48613000 – 
Електронско управљање подацима(ЕДМ), ознака из Допунског речника 
набавки: ЈА10 – за интернет. 
 

НАПОМЕНА: ОБУСТАВЉА СЕ ПАРТИЈА 1 - Софтверски пакети за графички дизајн – 
CorelDRAW Graphics Suite X6 и Аdobe Creative Suite CS6 Master Collection 
  

Процењена вредност: За Партију 1 - 1.000.000,00 динара без ПДВ 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Партија 1 - најнижа понуђена цена 
  

Број примљених понуда: Укупно је примљено 9 понуда за све партије, 
а за Партију 1 примљена је 1 (једна) понуда 

Подаци о понуђачима: 

1. Скраћено пословно име: „EXTREME“ д.о.о. Београд 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  
Београд-Палилула 

Место:  
Београд-Палилула 

Улица: 
Салвадора Аљендеа 

Број: 
 33 

Спрат/стан:  
14 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  
Београд Врачар 

Место:  
Београд 

Улица: 
Ђорђа Вајферта 

Број: 
74   

Спрат/стан: 
-  

Адреса за пријем електронске поште: ivana.poljak@extreme.rs 

Матични број: 17195875 

ПИБ: 101727796 
 

Разлог за обуставу поступка: 



Поступак се обуставља из разлога што се нису испунили услови за доделу уговора. 
Наручилац је примио једну понуду која је одбијена као неприхватљива. 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Поступак ће бити спроведен када се стекну услови за спровођење преговарачког поступка 
са објављивањем јавног позива, сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним 
набавкама. 

 


