
    
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН  

Број: 404-443/2019-IV 

Датум: 16.08.2019. године 

Апатин 

 

На основу члана 108. и у складу са прилогом 3E, Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 

68/15), и на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 404-443/2019-IV од 16.08.2019.године 

наручилац, Општинска управа општине Апатин, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

- преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  34/2019 

 

1. Назив наручиоца 

Oпштинска управа општине  Апатин, ул. Српских владара бр. 29, 25260 Апатин 

2. Врста наручиоца 

Градска и општинска управа 

3. Врста предмета 

Услуге 

4. Опис предмета набавке 

Предмет јавне набавке бр. 34/2019  је набавка услуга –  ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА 

Ознака из ОРН: 72267000 Услуге одржавања и поправке софтвера 

5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену 

На основу члана 36. став 1. тачка 2. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/15), у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Мишљења о основаности примене 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 404-02-3521/19 

од дана 01.08.2019.  године. 

 
6. Процењена вредност набавке: 950.000,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда : једна понуда  

Агенција за ИТ,ГИС и комуникације општине Инђија д.о.о., Цара Душана 1 

7. Највиша и најнижа понуђена цена:  
808.440,00 дин.без ПДВ-а, што је 970.128,00 са ПДВ-ом 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
808.440,00 дин.без ПДВ-а, што је 970.128,00 са ПДВ-ом 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача     / 

10. Представник понуђача који је доставио понуду је присуствовао  отварању понуда. 

Након завршеног поступка отварања понуда у преговарачком поступку јавне набавке 

услуга, приступило се процедури преговарања на основу већ поднете понуде. У процедури 

преговарања, представник понуђача је остао при цени која је наведена у достављеној 

понуди. 

11. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 



12. . Назив понуђача коме се додељује уговор: 

Агенција за ИТ,ГИС и комуникације општине Инђија д.о.о., Цара Душана 1 

13. Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:  

Агенција за ИТ,ГИС и комуникације општине Инђија д.о.о., Цара Душана 1 

М.бр. 20550988 

ПИБ:106185490 

 

Податке о начину и року за подношење захтева за заштиту права: Против ове 

одлуке незадоваољни понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року од 

5 дана од дана пријема исте. 

 

 

 Апатин, 16.08.2019. године Начелник општинске управе општине Апатин 

 

    _____________________________  

                  Мане Шкорић 

   

 

 


