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

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

обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 10 (ред. бр. ЈНОП 

19/2014), 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 ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦИ, 

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

ДО 10  И ТО ЗА ПАРТИЈУ 1 И  ПАРТИЈУ 10 

РЕД. БР. ЈНОП 19/2014 

 

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 продужења лиценци, обликоване у више 

истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 10,  то: 
 Партија 1 - продужење лиценце софтвера за help-desk MenageEngine ServiceDesk Plus (ознака и 

назив из ОРН:48219300-9 - програмски пакет за управљање) 

 Партија 2 - продужење лиценце софтвера за виртуелизацију - Vmware vSphere (ознака и назив 
из ОРН:48621000-7 - програмски пакет за оперативни систем централног рачунара) 

 Партија 3 - продужење лиценце софтвера за проверу сигурности web сајтова Acunetix Web 
Vulnerability Scanner (ознака и назив из ОРН:48730000-4 - сигурносни програмски пакет) 

 Партија 4 - продужење лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме 
- Ciscoworks LAN Management (ознака и назив из ОРН:48219300-9 - Програмски пакет за 
управљање) 

 Партија 5 - продужење лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја - PRTG Network 
Monitor (ознака и назив из ОРН:48219300-9 - Програмски пакет за управљање) 

 Партија 6 - продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина - Veeam 
Backup & Replication Enterprise (ознака и назив из ОРН:48710000-8 - програмски пакет за 
сигурносно копирање или регенерисање) 

 Партија 7 - продужење лиценце софтвера за виртуелизацију Desktop рачунара  (ознака из 

ОРН:48219300-9 -  Програмски пакет за управљање) 
 Партија 8 - продужење лиценце софтвера за даљинско управљање и администрирање Windows 

система - Dameware Remote support (ознака и назив из ОРН: 48219300-9 - Програмски пакет за 
управљање) 

 Партија 9 - одржавање софтвера за сигуран приступ мрежној опреми - VanDyke Secure CRT 
(ознака и назив из ОРН:48219300-9 -  Програмски пакет за управљање) 

 Партија 10 - одржавање Microsoft инфраструктуре (ознака и назив из ОРН:72000000-5 - Услуге 

информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка) 
НАПОМЕНА: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ СЕ ОДНОСИ НА ПАРТИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 10 

  

Процењена вредност: 
Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ износи 

укупно 8.250.000,00 динара и то по партијама: 



 Партија 1 - 450.000,00 динара 

 Партија 2 - 1.800.000,00 динара 

 Партија 3 - 200.000,00 динара 

 Партија 4 - 650.000,00 динара 

 Партија 5 - 350.000,00 динара 

 Партија 6 - 450.000,00 динара 

 Партија 7 - 175.000,00 динара 

 Партија 8 - 250.000,00 динара 

 Партија 9 - 100.000,00 динара 

 Партија 10 - 3.825.000,00 динара 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Партија 1 - продужење лиценце софтвера за help-desk MenageEngine ServiceDesk Plus 

критеријум је најнижа понуђена цена; 

Партија 10 - одржавање Microsoft инфраструктуре критеријум је најнижа понуђена цена. 

  

Број примљених понуда: Примљено је укупно 11 (једанаест) понуда за 

све партије, при чему: 

-За Партију 1 - примљена је укупно 1 (једна) 

понуда  

-За Партију 10 - примљена је укупно 1 

(једна) понуда 

Подаци о понуђачима: 

Партија 1 - продужење лиценце софтвера за help-desk MenageEngine ServiceDesk 

Plus 

1. Скраћено пословно име: „NET++Technology“ д.о.о. Београд 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Савски венац - 

Београд 

Место:  
Београд 

Улица: 

Бул. Војводе Мишића  

Број: 

  39а 

Спрат/стан: 

- 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  

Савски венац - 

Београд 

Место:  
Београд 

Улица: 

Бул. Војводе Мишића  

Број: 

  39а 

Спрат/стан: 

- 

Матични број: 17413341 

ПИБ: 100219596 

Партија 10 - одржавање Microsoft инфраструктуре 

1. Скраћено пословно име: „Microsoft Software” д.о.о. Београд 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Нови Београд 

Место:  
Београд 

Улица: 

Шпанских бораца 

Број: 

 3 

Спрат/стан: 

III 



Адреса за пријем поште: 

Општина:  

Нови Београд 

Место:  
Београд 

Улица: 

Шпанских бораца 

Број: 

 3 

Спрат/стан: 

III 

Матични број: 17402200 

ПИБ: 100058325 
 

Разлог за обуставу поступка: 

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

Наручилац је за Партију 1 и за Партију 10 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. 

 


