
На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

        

н а р у ч и л а ц 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕРА ЗА 

ВИРТУАЛИЗАЦИЈУ И СОФТВЕРА ЗА ПРОВЕРУ СИГУРНОСТИ WEB САЈТОВА, 

OБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2 

ЈНМВ 39/2017 

 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца:    

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета:  услуге 

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

речника набавке):  

          Предмет јавне набавке су услугe – продужење лиценце софтвера за 

виртуализацију и софтвера за проверу сигурности web сајтова, обликован у више посебних, 

истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то:  

Партија 1: продужење лиценце софтвера за виртуелизацију - Vmware vSphere 

Ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН:  

48621000-програмски пакет за оперативни систем централног рачунара 

Партија 2: продужење лиценце софтвера за проверу сигурности web сајтова  

Acunetix Web Vulnerability Scanner 

Ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН:  

48730000-сигурносни програмски пакет 

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака 

из општег речника набавке:  / 

Уговорена вредност:   

За Партију 1 -   1.805.692,32 динара 

           За Партију 2 -      208.000,00 динара 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку за обе партије је: 

најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 

Укупно су примљене  3 понуде и то: 

За Партију 1  -  2 понуде 

За Партију 2  -  1 понуда 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Партија 1 



           - највиша понуђена цена 1.865.151,75 динара, 
           - најнижа понуђена цена 1.805.692,32 динара. 

Партија 2 

           - највиша понуђена цена 208.000,00  динара, 
           - најнижа понуђена цена 208.000,00 динара.           

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Партија 1 

           - највиша понуђена цена 1.865.151,75 динара, 

           - најнижа понуђена цена 1.805.692,32 динара. 
Партија 2 

           - највиша понуђена цена 208.000,00  динара, 

           - најнижа понуђена цена 208.000,00 динара.           

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

/   

Датум доношења одлуке о додели уговора 11.09.2017. године 

Датум закључења уговора:  

Партија 1. 29.09.2017. године 

Партија 2. 25.09.2017. године 

Основни подаци о добављачу: 

ПАРТИЈА 1 

Пословно име: BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO BEOGRAD 

Седиште: Пилота Михаила Петровића 70а, Београд 

Матични број: 21090174 

ПИБ: 108901241 

Законски заступник: Немања Цветков 
 

Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, до обостраног 

испуњења уговорених обавеза. 

 

        ПАРТИЈА 2 

Пословно име: СМАРТ ДОО за производњу, услуге и трговину Нови Сад 

Седиште: Трг младенаца 5, Нови Сад 

Матични број: 08709785
 

ПИБ: 101702658 

Законски заступник: Ивана Ружичић 

Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, до обостраног 

испуњења уговорених обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 

 


