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ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 
ИНЂИЈА, Српскоцрквена 5 
Број: 01.5-3-11/2014 
Дана, 10.03.2014. године 
Тел. 022/561-282 
 

На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС»  број 
124/12), и извештаја о стручној оцени понуда Комисије за ЈН број 01.5-3-10/2014 године 
од 10.03.2014.године, директор ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије  доноси 
следећу  

 
О Д Л У К У 

о додели уговора у ППБОПЗПП број  3/2014 
 

УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга одржавања софтвера стоматолошког 
информационог система (СТОМИС), oзнака из Општег речника набавке 72267100 – 
одржавање софтвера за информационе технологије,  СЕ ДОДЕЉУЈЕ  ПОНУЂАЧУ:   

1. Агенције за пружање рачунарских услуга „СМС МОСТ“ СТОЈАНОВИЋ 
МИОДРАГ ПР, НОВИ БЕОГРАД , ЏОНА КЕНЕДИЈА 32,на освноу понуде 
број 01.5-3-8/2014 од 07.03.2014.године                     

 
Понуђач набавку извршава самостално.  
Период важења уговора : 12 месеци. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Наручилац је дана 03.03.2014. године донео одлуку о покретању ППБОПЗПП 
број  3/2014, за јавну набавку услуга одржавања софтвера стоматолошког 
информационог система (СТОМИС), oзнака из Општег речника набавке 72267100 – 
одржавање софтвера за информационе технологије а на основу позитивним 
Мишљењем од Управе за ЈН Београд, број 404-02-539/14 од 25.02.2014. 
 Обавештење о покретању поступка објављено  је на Порталу ЈН дана 
03.03.2014.године, на сајту Дома здравља Инђија и прослеђено потенцијалном 
понуђачу. Јавно отварање понуда је било 10.03.2014.године, а Преговарање истог дана 
односно 10.03.2014.године. Након спроведеног преговарачког поступка Комисија за ЈН 
је приступила стручној оцени понуде и сачинила извештај о истом.   

У извештају о стучној оцени понуда број 01.5-3-10/2014.године , Комисија за ЈН је 
констатовала следеће : 

1.) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга одржавања софтвера 
стоматолошког информационог система (СТОМИС), oзнака из Општег речника 
набавке 72267100 – одржавање софтвера за информационе технологије на период 
од 12 месеци. 
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2.) ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ 
НАБАВКУ  

 Средства за јавну набавку обезбеђена су у финансијском плану наручиоца за 
2014.годину, на позициjи конта 423291 – компјутерске услуге. 
 

3.) ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Укупна Процењена вредност јавне набавке износи 452.064,00 без ПДВ-а. 
 

 
4.) ВРЕДНОСТ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ по партијама: 
Укупна вредност без пдв-а износи: 452.064,00 
Укупна вредност са пдв-ом износи:452.064,00 

 
5.) ЕВЕНТУАЛНА ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА НАБАВКИ СА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ  
Нема одступања. Процењена вредност је утврђена на основу Уговора из 

претходне године. 
 

6.) АКО ЈЕ СПОВЕДЕН ПОСТУПАК КОЈИ НИЈЕ ОТВОРЕН ИЛИ 
РЕСТРИКТИВНИ ПОСТУПАК, РАЗЛОГЕ И ОКОЛНОСТИ КОЈЕ 
ОПРАВДАВАЈУ ПРИМЕНУ ТОГ ПОСТУПКА.  
Примењује се преговарачки поступак без објављивања јавног позива, члану 

36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, бр. 124/12), 
проузрокован због техничких, односно уметничких  разлога предмета јавне набавке или 
из разлога повезаних са заштитом искључивих права, када набавку може извршити само 
одређени понуђач.  

Стоматолошка служба Домa здравља „Др Милорад М Павловић“ Инђија, 
користи информациони систем (СТОМИС) . 

Стоматолошки информациони систем СТОМИС је намењен државним 
институцијама које пружају услуге стоматолошке здравствене заштите, као и за 
аутоматизацију технологије рада и пословања стоматолошке службе.  

Предметну услугу одржавања софтвера, стоматолошка служба Дома здравља 
„Др Милорад М Павловић“ Инђија, може набавити искључиво од  понуђача Агенције за 
пружање рачунарских услуга „СМС МОСТ“ СТОЈАНОВИЋ МИОДРАГ ПР, НОВИ 
БЕОГРАД , ЏОНА КЕНЕДИЈА 32, будући да је он именовани аутор дела „ 
СТОМАТОЛОШКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ( СТОМИС)“ које је 
пријављено , заштићено и регистровано, са свим унапређењима код ЈАА-ауторске 
агенције за Србију , под број S-4/93,од 25.01.1993.године и S-63/04,од 
05.11.2004.године. 

 
7.) ОСНОВНЕ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧИМА 

Благовремено тј.до дана 10.03.2014.године, до 09 часова , примљене су понуде следећих 
понуђача:  
Број под којим је 
понуда заведена                    Назив или шифра понуђача    __         Датум пријема             Сат  
1.  01.5-3-8/2014    АЗПРУ „ СМС МОСТ“ Стојановић Миодраг,    07.03.2014                 10:15 
                                           НОВИ БЕОГРАД , ЏОНА КЕНЕДИЈА 32 




