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

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/15) 

 

Н а р у ч и л а ц 

 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УЛСУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ИП ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ 

ЈНМВ 9/2017 

 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца: 

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета: услуге 

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

набавке): 

Предмет јавнe набавкe су су услуге одржавања ИП телефонске централе. 

Ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН: 

50330000 – Услуга одржавања телекомуникационе опреме 

50334100 – Услуге поправке и одржавања опреме за жичну телефонију 

72267100 – Одржавање софтвера за информационе технологије. 

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 

радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке: / 

Уговорена вредност: 234.000,00 динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора:  

         Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је економски 

најповољнија понуда. 

Број примљених понуда: 

         Примљена је 1 (једна) понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

- највиша понуђена цена: 234.000,00 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 234.000,00 динара без ПДВ. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена: 234.000,00 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 234.000,00 динара без ПДВ. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 



Датум доношења Одлуке о додели уговора: 13.03.2017. године 

Датум закључења уговора: 16.03.2017. године 

Основни подаци о Добављачу: 

Пословно име: МДС Информатички инжењеринг д.о.о. Београд (Нови 

Београд) 

Седиште: Нови Београд, Милутина Миланковића 7/д 

Матични број: 17541447 

ПИБ: 103312371 

Законски заступник: Мирољуб Јововић 
 

Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, и то на период од 12 

(дванаест) месеци од дана закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 

 


