
  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) 
 

Н А Р У Ч И Л А Ц 
Република Србија, Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,  
                              Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 
О б ј а в љ у ј е 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  УСЛУГА – 

УСЛУГЕ ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ 
АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ 

ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
Ред.бр. ЈН ОП 9/2015  

  
1)Назив наручиоца:  
Република Србија – Аутономна покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и зажтиту животне седине, 
Адреса наручиоца: 
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 
Интернет страница наручиоца: 
www.ekourb.vojvodina.gov.rs 
2)Врста наручиоца: орган државне управе 
Врста предмета: услуге 
3)За добра и услуге : опис предмета набавке, назив и ознака општег речника набавке: 
-Предмет набавке су услуге  деветомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне 
мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха 
на територији АП Војводине,   
-Назив и ознака из Општег речника набавки – 50410000 – услуге поправке и одржавања 

апарата за мерење, испитивање и контролу. 

4)Уговорена вредност:  9.260.459,00   динара без ПДВ, 
5)Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда, 
6)Број примљених понуда: 1 (једна), 
7)Највиша и најнижа понуђена цена: 
- највиша понуђена цена је:   9.260.459,00   динара, без ПДВ, 
- најнижа понуђена цена је:    9.260.459,00  динара, без ПДВ, 
8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  
 - највиша понуђена цена је: 9.260.459,00 динара, без ПДВ, 
- најнижа понуђена цена је:  9.260.459,00  динара, без ПДВ 
9)Део или вредност уговора који ће извршити понуђач: Понуђач је понуду дао самостално. 
10)Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.06.2015. године. 
12)Датум закључења уговора:  - 29.06.2015. године. 
13)Основни подаци о добављачу:   

Пословно име: „Мизма Игбос“ доо Београд,  

Седиште: Београд, Шекспирова број 13 

Матични број:  20462221 

ПИБ:  105906699 

Законски заступник:  Зоран Булајић, директор 

14)Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време и то на период од 9 
месеци. 
15)Околности које представљају основ за измену уговора: / 
16)Остале информације: / 

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


 
 
 
 
 
 


