
На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“бр. 124/12 и 14/15), а након спроведеног 

поступка јавне набавке услуга – одржавања апликативног програма - годишње 

одржавање информационог система пословања у области јавних набавки, (ред. бр. 

ЈНОП 34/2015) и закљученог уговора о јавној набавци, Управа за заједничке 

послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ ПРОГРАМА - 

ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ПОСЛОВАЊА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 РЕД. БР. ЈНОП 34/2015 

 

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: услуге 

  

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

Предмет јавне набавке јавне набавке услуге – одржавања апликативног 

програма - годишње одржавање информационог система пословања у области јавних 

набавки 

Ознака и назив из ОРН:  

72267100-одржавање софтвера за информационе технологије 
  

Уговорена вредност: Уговорена вредност 986.400,00 динара 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је економски 

најповољнија понуда. 

 

Елементи критеријума економски најповољнија понуда на којима се заснива 

оцењивање и рангирање понуда су: 

 

Цена ..................................................................................................... 85 пондера 

Услови одржавања ................................................................................. 15 пондера 

 ______________________________________________________________________  

Укупно: .............................................................................................. 100 пондера 
  

Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

Понуђена цена: 

- Највиша 986.400,00 динара  

 
  

- Најнижа 986.400,00 динара 

 

Понуђена цена код - Највиша 986.400,00 динара 



прихватљивих понуда: 
  

- Најнижа 986.400,00 динара 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

-  

 

Датум доношења одлуке о додели 

уговора: 

22.09.2015. годинe 

 

Датум закључења уговора: 01.10.2015. године 

 

Основни подаци о добављачу: 

Пословно име: M&I Systems, Co. d.o.o. 

Седиште: Нови Сад, Булевар војводе Степе 16 

Матични број: 08226482 

ПИБ: 101628606 

Законски заступници: 
Владан Балабан  

Никола Балабан 
 

Период важења уговора:  
на одређено време, и то до обостраног извршења 

уговорних обавеза 
 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

/ 

 

Остале информације: 

/ 

 
                                                    

 

 

 

 

 


