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На основу члана 39. став 5, члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj: 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности добра: Систем за управљање људским ресурсима, Ред. бр. ЈНМВ 01/2018 (ЈНМВ број: 
125-404-134/2018-01 од 24.4.2018. године), Служба за управљање људским ресурcима објављује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
у поступку јавне набавке мале вредности добра: 
СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

Ред. бр. ЈНМВ 01/2018  
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Служба за управљање људским ресурсима  
Адреса: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 
Интернет страница: http://www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs 
 
2. Врста наручиоца:  
покрајински орган управе (служба Покрајинске владе) 
 
3. Врста поступка јавне набавке 
јавна набавка мале вредности  
 
4. Предмет јавне набавке 

Система за управљање људским ресурсима  

ОРН:  Програмски пакети и информациони системи – 48000000 

 
5. Предметна набавка није обликована по партијама: 
 
6. Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:  
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу 
понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
сервисне подршке. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 
цену и исти рок сервисне подршке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
 
7. Увид и преузимање конкурсне документације :  
Конкурсна документација може се преузети на: 
Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs 
и на интернет адреси Наручиоца http://www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs 
 
8. Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака):  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да 
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

http://www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs/


Понуду доставити на адресу :  
 

датум и сат подношења: ____________________________________________________                                                                                                                 
(попуњава Писарница)  

ДОСТАВИТИ:  
 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА, 
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 16, 21000 НОВИ САД 

 
 

НЕ ОТВАРАТИ! 
 

ПОНУДА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА:  

Систем за управљање људским ресурсима, 
 редни број ЈНМВ: 01/2018, 

 ЈНМВ број: 125-404-134/2018-01, 
 ОРН: 48000000 – Програмски пакети и информациони системи 

 
 
  

ПОНУЂАЧ 
назив: ______________________  
адреса: ______________________  
број телефона: ______________________  
број телефакса: ______________________  
електронска адреса: ______________________  
име и презиме лица за контакт: ______________________  

 
 
Рок за подношење понуда је:  07.05.2018. године  до 11.00 часова.  
 
9. Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих):  
Понуде се отварају у просторијама наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16, канцеларија 41/III 
спрат, 07.05.2018. године у 12.00 часова. 
Отварање понуда је јавно. 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник 
понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у 
отварању понуда. 
 
10. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:  
Одлука о додели уговора ће бити донета до 11.05.2018. године. 

 
11. Контакт:  
Лице за контакт:  Маја Унковић ,  021 487 4332 
е-mail адреса: maja.unkovic@vojvodina.gov.rs 
 
 

Комисија за јавну набавку мале вредности услуге: 
Систем за управљање људским ресурсима  

 
Маја Унковић 
Бојана Медић 
Иван Ристовски 
 
 

 
                                                                                                 


