
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 

бр.124/12 и 14/15), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара - 

дорада нове функционалности у апликацији за евиденцију радног времена (ред. бр. ЈНМВ 

29/2015), Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла 

Пупина бр.16                             

                                                

                                                     о б ј а в љ у ј е  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА - 

 ДОРАДА НОВЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ У АПЛИКАЦИЈИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ 

РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 

РЕД. БР. ЈНМВ 29/2015 

 

Назив наручиоца:    
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 

  

Интернет страница наручица: www.uprava.vojvodina.gov.rs  

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста предмета: Добра 

  

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Предмет набавке су добра - дорада нове функционалности у апликацији за евиденцију 

радног времена; назив и ознака из ОРН: 48450000-7 - програмски пакет за обрачун времена 

или за људске ресурсе 
  

Процењена вредност: 
189.000,00 динара без ПДВ 

 

Број примљених понуда: Укупно су примљено 3 понуде 

Подаци о понуђачима: 

   1. Скраћено пословно име: „JAPI COM” д.о.о. Нови Сад 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Нови Сад 

Место:  

Нови Сад 

Улица: 

Руменачка  

Број: 

13  

Спрат/стан: 

I спрат 

Адреса за пријем електронске поште: tenderi@japi.rs  

Матични број: 08664005 

ПИБ: 101645578 

   2. Скраћено пословно име: „TO-NET” д.о.о. Нови Сад 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
mailto:tenderi@japi.rs


Адреса седишта: 

Општина:  

Нови Сад 

Место:  

Нови Сад 

Улица: 

Сентандрејски пут  

Број: 

44  

Спрат/стан: 

- 

Адреса за пријем електронске поште: predrag.visic@to-net.rs  

Матични број: 08812977 

ПИБ: 103343978 

   3. Скраћено пословно име: „4 SOLUTIONS” д.о.о. Београд 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Чукарица 

Место:  

Београд 

Улица: 

Илије Ђуричића  

Број: 

48  

Спрат/стан: 

I спрат 

Адреса за пријем електронске поште: office@4solutions.rs  

Матични број: 20901080 

ПИБ: 107939013 
 

Разлог за обуставу поступка: 

Поступак се обуставља из разлога што се нису испунили услови за доделу уговора, односно 

није примљена најмање једна прихватљива и одговарајућа понуда. Наручилац је примио три 

понуде које су оцењене као неприхватљиве. 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Поступак ће поново бити спроведен по истеку законског рока за заштиту права, а након 

доношењу одлуке о покретању поступка јавне набавке. 
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