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ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 
Трг ослобођења 9 
Број: 1334 
Датум: 15.05.2018.године 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

 
Адреса наручиоца: Трг ослобођења 9, Кула 

 
Интернет страница наручиоца: dzkula.rs 
 
Врста наручиоца: Здравство 

 
Врста предмета: Добра 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке број 4/2018 су услуге - одржавање софтвера, по партијама, 
Партија 3 - Одржавање информационог система: 7 копија програмског пакета 
VIZIJA и програмског пакета KNJIGOVODSTVA. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за 
информационе технологије. 
 
Уговорена вредност: 283.320,00 динара (без ПДВ-а). 
 
Критеријум за доделу уговора:  

 
Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“. 

 
Број примљених понуда: 1 (једна) 

 
Највиша и најнижа понуђена цена: 

Највиша понуђена цена: 283.320,00 динара (без ПДВ-а) 
Најнижа понуђена цена: 283.320,00 динара (без ПДВ-а) 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша понуђена цена: 283.320,00 динара (без ПДВ-а) 
Најнижа понуђена цена: 283.320,00 динара (без ПДВ-а) 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Добављач извршава уговор без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.04.2018.године 

 
Датум закључења уговора: 04.05.2018.године 
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Основни подаци о добављачу: 
Драган Михајловић пр Агенција за рачунарско програмирање "PHA SOFT 
AGENCIJA" Нови Сад, Илије Огњановића 4, ПИБ: 108624242, Матични број: 
63582808. 
 
Период важења уговора:  

Уговор се закључује на период од годину дана. 
Након истека периода од годину дана, уговор се аутоматски продужава до 
тренутка завршетка новог поступка новог поступка јавне набавке, уколико једна од 
уговорних страна није писаним путем обавестила другу страну да не жели да се 
продужи трајање овог уговора, најкасније месец дана пре истека трајања периода 
на који је овај уговор закључен. 
Уговор може отказати било која уговорна страна једнострано уз писано 
обавештење и образложење другој страни са отказним роком од 30 (тридесет) 
дана од дана пријема писаног обавештења о отказу уговора. Све обавезе од 
стране која жели прекид уговора морају бити извршене у периоду важења уговора. 
Уколико страна која захтева прекид уговора не изврши све обавезе у периоду 
важења уговора захтев за отказ уговора се не сматра ваљаним.   

 
Околности које представљају основ за измену уговора: 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми 
закључивањем Анекса уговора, потписаним од стране овлашћених представника 
обе уговорне стране. Анекс уговора се може закључити тек након доношења 
одлуке о измени Уговора од стране Купца, у складу са одредбама члана 115. 
Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015). 
 
Остале информације:  
Нема 
 

                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
                                                                                                      
 


