
                   

 

 На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

НАРУЧИЛАЦ 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

11000 Београд, Бирчанинова 6 

 

објављује 

 

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ/13-2018 

Услуге – Израда и одржавање динамичке интернет презентације Координационе 

комисије за инспекцијски надзор са базом података за инспекције 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне 

управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, 

www.mduls.gov.rs   

2. Врста наручиоца: Орган државне управе 

3. Опис предмета набавке: ,,Израда и одржавање динамичке интернет 

презентације Координационе комисије за инспекцијски надзор са базом 

података за инспекције“. 

4. Назив и ознака из општег речника набавке:  72413000-8 – Услуге дизајна 

интернет страница. 

5. Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара. 

6. Уговорена вредност: 2.450.000,00 динара  

7. Број примљених понуда: 1 (словима: једна)                                            

8. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

Највиша понуђена цена: 2.450.000,00 динара 

Најнижа понуђена цена: 2.450.000,00 динара 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Назив подизвођача: „Optima Apps Bgd“, d.o.o, са седиштем у Београду, ул. Десет 

Авијатичара бр.15, ПИБ 109507126, матични број 21195570; 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:Израда платформе за online 

полагање испита.Развој CMS-а односно прилагођавање платформи отвореног 

кода. Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:40% 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 3. децембар 2018. године 

12. Датум закључења уговора: 13. децембар 2018. године 
13. Основи подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: ,,Tag media“, 

doo, са седиштем у Београду, улица Краља Петра 1, ПИБ 103499540, матични број 

17569945, са подизвођачем: „Optima Apps Bgd“, d.o.o, са седиштем у Београду, ул. 

Десет Авијатичара бр.15, ПИБ 109507126, матични број 21195570, понуда број 

26/18 од 23. новембра 2018. године. 

14. Период важења уговора: Уговор о јавној набавци је закључен на одређено 

време са роком трајања од годину дана. 

 

 

 

 

http://www.mduls.gov.s/


 


