
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 

бр.124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке добара - апликативни програми за 

реализацију e-Управе и дорада у апликацији за евиденцију радног времена, обликованог у 

више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 4 (ред. бр. ЈНОП 18/2014), 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  ДОБАРА - ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА - 

АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ Е-УПРАВЕ И ДОРАДА У 

АПЛИКАЦИЈИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА, ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ 

ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 4 

 И ТО ЗА ПАРТИЈЕ 2 И  4 

 

РЕД. БР. ЈНОП 18/2014 

 

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: Добра 

  

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

Предмет набавке су добра - апликативни програми за реализацију e-Управе и дорада 

у апликацији за евиденцију радног времена, обликована у више истоврсних посебних 

целина (партија) од 1 до 4,  то: 

 Партија 1 - Дорада нове функционалности у апликацији за евиденцију радног 

времена (ознака и назив из ОРН:48450000 - Програмски пакет за обрачун времена 

или за људске ресурсе, Ознака из допунског речника:ЈА13 - за локалну мрежу, ЈА15 - 

са лиценцом) 

 Партија 2 - Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на 

територији АП Војводине (ознака и назив из ОРН:48311100 - систем за управљање 

документима, 48613000 - електронско управљање подацима, 48920000 - програмски 

пакети за аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака из допунског речника: 

ЈА13 - за локалну мрежу, ЈА16 - без лиценце) 

 Партија 3 - Софтвер за претварање текста у говор - озвучење интернет 

презентације Покрајинске владе и једног покрајинског органа управе (ознака 

и назив из ОРН:48512000 - програмски пакет за интерактивни гласовни одзив, ознака 

из допунског речника:ЈА10 - за интернет, ЈА19 - сервер) 

 Партија 4 - софтверски систем за  административне регистре о институцијама 

чији је оснивач Покрајинска влада или Скупштина АП Војводине (ознака и 

назив из ОРН:48311100 - систем за управљање документима, 48613000 - електронско 

управљање подацима, ознака и назив из допунског речника: ЈА10 - за интернет) 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ СЕ ОДНОСИ НА ПАРТИЈУ 2 И ПАРТИЈУ 4. 
  



Процењена вредност: 
Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ износи 

укупно 2.520.000,00 динара и то по партијама: 

 Партија 1 - 180.000,00   динара 

 Партија 2 - 990.000,00   динара 

 Партија 3 - 850.000,00   динара 

 Партија 4 - 500.000,00   динара 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Партија 2 - Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП 

Војводине критеријум је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума: 

 Цена: 85 пондера 

 Услови одржавања: 15 пондера 

Партија 4 - софтверски систем за  административне регистре о институцијама чији је 

оснивач Покрајинска влада или Скупштина АП Војводине критеријум је економски 

најповољнија понуда, а елементи критеријума: 

 Цена: 85 пондера 

 Услови одржавања: 15 пондера 

  

Број примљених понуда: Укупно је примљено за све партије 4 (четири) 

понуда, при чему: 

ПАРТИЈА 2 - 1 понуда 

ПАРТИЈА 4 - 1 понуда 

Подаци о понуђачима: 

Партија 2 - Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП 

Војводине 

1. Скраћено пословно име: Универзитет у Новом Саду, Факултет 

техничких наука 

Правна форма: установа 

Адреса седишта: 

Општина:  

Нови Сад  

Место:  

Нови Сад  

Улица: Трг Доситеја 

Обрадовића 

Број: 

 6 

Спрат/стан: 

- 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  

Нови Сад  

Место:  

Нови Сад  

Улица: Трг Доситеја 

Обрадовића 

Број: 

 6 

Спрат/стан: 

- 

Матични број: 8067104 

ПИБ: 100724720 

Партија 4 - софтверски систем за  административне регистре о институцијама чији 

је оснивач Покрајинска влада или Скупштина АП Војводине 

1. Скраћено пословно име: Универзитет у Новом Саду, Факултет 

техничких наука 

Правна форма: установа 

Адреса седишта: 



Општина:  

Нови Сад  

Место:  

Нови Сад  

Улица: Трг Доситеја 

Обрадовића 

Број: 

 6 

Спрат/стан: 

- 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  

Нови Сад  

Место:  

Нови Сад  

Улица: Трг Доситеја 

Обрадовића 

Број: 

 6 

Спрат/стан: 

- 

Матични број: 8067104 

ПИБ: 100724720 
 

Разлог за обуставу поступка: 

Поступак се обуставља из разлога што се нису испунили услови за доделу уговора. 

Наручилац је за Партијуа 2 и за Партију 4 примио по једну понуду која су одбијене као 

неприхватљиве. 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Поступак ће поново бити спроведен по истеку законског рока за заштиту права, а након 

доношењу одлуке о покретању поступка јавне набавке. 

 


