
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 

бр.124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке услуга - услуге одржавања 

софтвера,  обликованог у више истоврсних, посебних целина (партија) од 1 до 8 (ред. бр. 

ЈНОП 12/2014), Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар 

Михајла Пупина бр.16                             

                                                

       

                                               о б ј а в љ у ј е  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  УСЛУГА - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА, 

ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 

ДО 8,  И ТО ЗА ПАРТИЈУ 7 

РЕД. БР. ЈНОП 12/2014 

 

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: Услуге 

  

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

Предмет набавке су услуге - услуге одржавања софтвера, обликоване у више истоврсних 

посебних целина (партија) од 1 до 8,  то: 

• Партија 1 - услуге одржавања програма eDocumentus (ознака из ОРН:72267100 - 

одржавање софтвера за информационе технологије, 72611000 - услуге техничке рачунарске 

подршке) 

• Партија 2 - услуге одржавања програма eKonkursi (ознака из ОРН:72267100 - 

одржавање софтвера за информационе технологије, 72611000 - услуге техничке рачунарске 

подршке) 

• Партија 3 - услуге одржавања програма ePisarnica (ознака из ОРН:72267100 - 

одржавање софтвера за информационе технологије, 72611000 - услуге техничке рачунарске 

подршке) 

• Партија 4 - услуге одржавања система за електронско гласање (ознака из 

ОРН:72267100 - одржавање софтвера за информационе технологије, 72267200 - поправка 

софтвера за информационе технологије, 72265000 - услуге конфигурације софтвера) 

• Партија 5 - услуге одржавања апликативног програма годишњег одржавања 

апликације еSed (ознака из ОРН:72267100 - одржавање софтвера за информационе 

технологије, 72611000 - услуге техничке рачунарске подршке) 

• Партија 6 - услуге одржавања VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења 

(ознака из ОРН:48000000 - програмски пакети и информациони системи, 72000000 - услуге 

информационе технологије:саветодавне услуге, израда апликација, интернет подршка) 

• Партија 7 - услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством и 

програма јавне набавке (ознака из ОРН:72611000 - услуге техничке рачунарске подршке, 

72265000 - услуге конфигурације софтвера) 

• Партија 8 - услуге одржавања PKI инфраструктуре (ознака из ОРН: 48000000 - 



програмски пакети и информациони системи, 72000000 - услуге информационе 

технологије:саветодавне услуге, израда апликација, интернет подршка); 

назив и ознака предмета јавне набавке из ОРН: 48730000 - сигурносни 

програмски пакет.   

НАПОМЕНА: ОБУСТАВЉА СЕ ПАРТИЈА 7 - услуге одржавања програма за 

управљање магацинима, угоститељством и програма јавне набавке 
  

Процењена вредност: За Партију 7 - 708.000,00 динара без ПДВ 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Партија 7 - најнижа понуђена цена 

  

Број примљених понуда: Укупно је примљено 8 понуда за све партије, 

а за Партију 7 примљена је 1 (једна) понуда 

Подаци о понуђачима: 

1. Скраћено пословно име: „ВС“ д.о.о. Футог 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Нов Сад - град 

Место:  

Футог 

Улица: 

Војвођанских 

бригада 

Број: 

 48 

Спрат/стан:  

/ 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  

Нов Сад - град 

Место:  

Футог 

Улица: 

Војвођанских 

бригада 

Број: 

 48 

Спрат/стан:  

/ 

Адреса за пријем електронске поште: sasa@vsdoo.com 

Матични број: 08761965 

ПИБ: 101584216 
 

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. 

 


