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Дана 07.06.2016. 
Број: 5/1/1119 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 8),  члана 57. став 1, члана 116. став 1. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  Одлуке о додели 
уговора број 5/1/986 од 23.05.2016. године  
 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Сремска Каменица 

 
Објављује  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 
1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

-назив: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
-адреса 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 
-интернет страница: www.onk.ns.ac.rs 
 

2. врста наручиоца: здравство 
 
3. врста поступка: отворени поступак 
 
4. број јавне набавке: 30-2016-О-01 
 
5. предмет јавне набавке: услуге 
 
6. опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

- опис предмета набавке: обнова лиценци за антивирусни софтвер ЕСЕТ 
       - назив и ознака из општег речника набавке: 72260000 - Услуге повезане са 
софтвером 
 
 

7. основни подаци о добављачима, уговорена вредност и датум закључења уговора:  

понуђач број и датум понуде 
вредност 
уговора о јн  
без пдв 

датум 
закључења 
уговора 

Net Computer Engineering doo, Браће 
Рибникар 52, 21000 Нови Сад 

082/2016 од 
23.05.2016. 

374.840,00 06.06.2016. 

 
8. критеријум за доделу уговора je најнижа понуђена цена. 
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9. број примљених понуда: једна понуда 
 
 
10. највиша и најнижа понуђена цена/највиша и најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

највиша понуђена 
цена 

највиша п.ц код 
прихватљивих понуда 

најнижа 
понуђена цена 

најнижа п.ц. код 
прихватљивих понуда 

374.840,00 374.840,00 374.840,00 374.840,00 
 
 

11.  датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016. године 
 
 

12. период важења уговора:  
- за ставку број 1 – датум обнове лиценце (датум почетка пружања услуге): 
16.12.2016./ завршетак важења лиценце (завршетак пружања услуге): 15.12.2017; 

- за ставку број 2 – датум обнове лиценце (датум почетка пружања услуге): 
23.06.2016./ завршетак важења лиценце (завршетак пружања услуге): 22.06.2017 
(једну годину након датума почетка важења). 

 
 

13.  околности које представљају основ за измену уговора: цене по јединици мере 
дате у понуди, тј, уговорене цене по јединици мере су фиксне током реализације 
овог Уговора, и неће подлегати променама ни из каквих разлога. 

 


