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

бр.124/12 и 14/15), а након спроведеног поступка јавне набавке услуга - услуге одржавања 

програма, обликованог у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 4 (ред. бр. 

ЈНОП 23/2015) и закљученог уговора о јавној набавци, Управа за заједничке послове 

покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16                             

                                                      

                                               о б ј а в љ у ј е  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  УСЛУГА -  

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА 

ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4 И ТО ЗА ПАРТИЈУ 3 

РЕД. БР. ЈНОП 23/2015 

 

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 услуга - услуге одржавања програма, обликован у више посебних, 

истоврсних целина (партија) од 1 до 4: 

• Партија 1: Услуга одржавања VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења 

Назив и ознака из ОРН: 72611000-6 - услуге техничке рачунарске подршке 

• Партија 2: Услуга одржавања PKI инфраструктуре 

Назив и ознака из ОРН: 72611000-6 - услуге техничке рачунарске подршке 

• Партија 3: Услуга годишњег одржавања електронске опреме - систем за електронско 

гласање у великој сали Скупштине АП Војводине 

Назив и ознака из ОРН: 72267100-0 - Одржавање софтвера за информационе технологије, 

72267200-1 - поправка софтвера за информационе технологије; 72265000-0 - услуге 

конфигурације софтвера 

• Партија 4: Услуге провере безбедносних аспеката информационог система 

Назив и ознака из ОРН: 72000000-5 - услуге информационе технологије: саветодавне услуге 

израда апликација, интернет подршка. 

Обавештење о закљученом уговору се односи на Партију 3 - Услуга годишњег 

одржавања електронске опреме - систем за електронско гласање у великој сали 

Скупштине АП Војводине 
  

Уговорена вредност: Уговорена вредност је 173.600,00 динара без ПДВ 
 

Критеријум за доделу уговора: 

ПАРТИЈА 3: Критеријум за доделу уговора - економски најповољнија понуда. Елементи 

критеријума на основу којих је вршено оцењивање и рангирање су: 

Цена (Ц) - 60 пондера, Техничка оспособљеност за одржавање апликације (ТО) - 40 пондера 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


  

Број примљених понуда: Укупно је благовремено примљена једна 

понуда за Партију 3 

 

Понуђена цена: 

- Највиша Партија 3 - 173.600,00 динара без ПДВ 

  

- Најнижа Партија 3 - 173.600,00 динара без ПДВ 

 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

- Највиша Партија 3 - 173.600,00 динара без ПДВ 

  

- Најнижа Партија 3 - 173.600,00 динара без ПДВ 

 

Део или вредност уговора који ће се 

извршити преко подизвођача: 

Изабрани понуђач је самостално поднео 

понуду 

 

Датум доношења одлуке о додели 

уговора: 

06.07.2015. године 

 

Датум закључења уговора: Партија 3 - 15.07.2015.год 

 

Основни подаци о добављачу: 

ПАРТИЈА 3: 

Скраћено пословно име: „ЈЕДНА МАЛА ФИРМА“ д.о.о. Београд 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Палилула 

Место:  
Београд 

Улица: 

Данка Поповића 

Број: 

7   

Спрат/ 

стан:-  

Адреса за пријем електронске поште: office@mala-firma.com  

Матични број: 20929430 

ПИБ: 108087596 
 

 

Период важења уговора:  До 31.12.2015.године  

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

/ 

 

 

mailto:office@mala-firma.com

