
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ 
Број: 01-86/7-2019 
Дана:06.03.2019. године 
 
                                                                                                                                                                                                                   
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01-86/6-
2018 од 05.03.2019 године, директор Дома здравља из Житишта  
  
 доноси 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
 Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности - услуга бр. 2/2019 – 
Одржавање књиговодственог програма, апотекарског програма и електронског картона, 
следећем понуђачима: 
 

1.СИНУС сервис за информатичке услуге Сомбор, Апатински пут 53 Сомбор 
за одржавање књиговодсртвеног програма 
2.ФА СОФТ агенција, Илије Огњановића 4, Нови Сад, за одржавање 
апотекарског програма 
3.«ЗИПСОФТ ДОО», Раковачка 32, 21000 Нови Сад, за одржавање Е-картона 

 
 Одлуку објавити на порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома здравља 
Житиште у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења. 
 

Образложење 
 

 Наручилац је дана 21.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности услуга број 2/2019 – Одржавање књиговодствено, апотекарског 
и електронског картона . 
 Наручилац је дана 21.02.2019. године објавио Позив за подношење понуда и 
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

У року за подношење понуда пристигле су понуде следећих понуђача: 
1.  СИНУС сервис за информатичке услуге Сомбор, Апатински пут 53 

Сомбор, МБ60967687, ПИБ105315315 која је код наручиоца заведена под 
бројем 01-86/1-3-2019 од 01.03.2019 

2. ФА СОФТ агенција, Илије Огњановића 4, Нови Сад, МБ63582808 
ПИБ108624242 која је код наручиоца заведена под бројем 01-86/1-2-2018 
од 27.02.2019. 

3. ЗИПСОФТ ДОО, Раковачка 32, Нови сад, МБ20068647, ПИБ104068722, 
office@zipsoft.rs , тел.021/63-00-101, тр.220-87192-28, која је код наручиоца 
заведена под бројем 01-86/1-1-2018 од 27.02.2019.  

   
          Неблаговремених понуда није било.  
 
 Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда за 
предметну набавку дана 04.03.2019. године. 
     Комисија за јавну набавку је дана 05.03.2019. године саставила Извештај о 
стручној оцени понуда, у коме је констатовала следеће: 



  
1.) Предмет јавне набавке:  

 Предмет јавне набавке је услуга – Одржавање књиговодствено, апотекарског и 
електронског картона . 
 Назив и ознака из општег речника набавки су: 72267000 – услуге одржавања 

рачунарског система                                  
     
 2.) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
 Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке, износи 
801.930,00  динара без пдв-а.   

3.) Основни подаци о понуђачима: 
1. СИНУС сервис за информатичке услуге Сомбор, Апатински пут 53 

Сомбор, МБ60967687, ПИБ105315315 која је код наручиоца заведена под 
бројем 01-86/1-1-2019 од 01.03.2019. 

2. ФА СОФТ агенција, Илије Огњановића 4, Нови Сад, МБ63582808 
ПИБ108624242 која је код наручиоца заведена под бројем 01-82/1-2-2018 
од 27.02.2019. 

3. ЗИПСОФТ ДОО, Раковачка 32, Нови сад, МБ20068647, ПИБ104068722, 
office@zipsoft.rs , тел.021/63-00-101, тр.220-87192-28, која је код наручиоца 
заведена под бројем 01-82/1-1-2018 од 27.02.2019.  

 
 

           4.) Критеријум за доделу уговора:  
 Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.  
 
 5.) Стручна оцена пристиглих понуда: Пристигле понуде су поднете 
самостално и благовремено. 
           И нису имале недостатака тј. достављени су сви тражени елементи из конкурсне 
документације. 

 

6.) Назив понуђача којима се додељује уговор: 

  

 Комисија за јавну набавку по спроведеном оцењивању понуда, констатовала је да су 

најповољнија понуда понуђача: 

 

1.СИНУС сервис за информатичке услуге Сомбор, Апатински пут 53 Сомбор за 

одржавање књиговодсртвеног програма 

2.ФА СОФТ агенција, Илије Огњановића 4, Нови Сад, за одржавање апотекарског 

програма 

 

3.«ЗИПСОФТ ДОО», Раковачка 32, 21000 Нови Сад, за одржавање Е-картона 

 

 Комисија је предложила наручиоцу да се овим понуђачима додели уговор.  

  

 Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели 

уговора, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама донело одлуку 

као у диспозитиву. 



  

           ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року 

од 5 (пет) дана од дана њеног пријема.   

 

 

 

                                                                                                                  Директор 

 

                                                                                          ___________________ 

                                                                                                          Китареску др Дојнел 

 
 
 
 


