
 

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

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

        

н а р у ч и л а ц 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

об јављуј е  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –  

ПРОШИРЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА МАТЕРИЈАЛНО-

ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ - МОДУЛ ЗА ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ ВРЕДНОСТИ 

ЈНМВ 50/2017 

 

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: Добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке је набавка добара – проширење информационог система за 

материјално-финансијско управљање - Модул за финансијско планирање и праћење 

реализације планираних вредности. 

Ознака и назив предмет јавне набавке из Општег речника набавки:  

• 48311100 -   систем за управљање документима,  

• 48613000 - електронско управљање подацима 

• 48920000 - програмски пакети за аутоматизацију канцеларијског пословања 

Уговорена вредност:  438.000,00 дин без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.  

Број примљених понуда: укупно је  примљена 1 (једна) понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

- највиша понуђена цена - 438.000,00 динара без ПДВ 

- најнижа понуђена цена - 438.000,00 динара без ПДВ 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена - 438.000,00 динара без ПДВ 

- најнижа понуђена цена - 438.000,00 динара без ПДВ 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Изабрани понуђач је самостално поднео понуду 

Датум доношења одлуке о додели уговора 05.12.2017. године 

Датум закључења уговора: 11.12.2017. године 

Основни подаци о добављачу: 

1. Скраћено пословно име „M & I Systems, Co“ ДОО НОВИ САД 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


Општина:  

Нови Сад 

Место:  
Нови Сад 

Улица: 

Булевар Војводе Степе  

Број: 

  16 

Спрат/стан:  

       / 

Адреса за пријем електронске поште: info@mi-system.co.rs  

Матични број: 08226482 

ПИБ: 101628606 

Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време и то до извршења 

уговорених обавеза. Рок за испоруку и имплементацију је 30 дана од дана закључења 

уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 

 

mailto:info@mi-system.co.rs

