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

гласник РС“, бр.124/12, Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ 

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ ПОСЕБНИХ 

ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1  ДО 5 И ТО: 

ПАРТИЈА 4 – СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – ПРОГРАМ ФИАТ И ЗАСТАВА,  

ПАРТИЈА 5 - СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – ПРОГРАМ ЛАДА 

ЈН ОП 2/2014 

 

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 јавне набавке су услуге – редовно сервисирање и текуће одржавање 

возила, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 5 и то: 

• Партија 2 - сервисирање возила – програм Фиат и Застава,   

ознака назив из ОРН: 50112000 – услуге поправке и одржавање аутомобила 

• Партија 5 - сервисирање возила – програм Лада,   

ознака назив из ОРН: 50112000 – услуге поправке и одржавање аутомобила 

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:  / 

Процењена вредност:   

• Партија 4 – 1.416.000,00 динара 

• Партија 5 -    166.600,00 динара 

Број примљених понуда: 

Укупно је примљена једна понуда и то: 

За партију 4 – сервисирање возила – програм Фиат и Застава 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: СТОЈАНОВ ДОО НОВИ САД 

Седиште: Нови Сад 

Матични број: 08645159 

ПИБ: 100453282 

Законски заступник: Сава Стојанов 

За партију 5 – сервисирање возила – програм Лада није примљена ниједан понуда. 



Разлог за обуставу поступка:  

Поступак јавне набавке услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање 

возила, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 5, и то: 

Партија 4 - сервисирање возила – програм Фиат и Застава,   

Партија 5 - сервисирање возила – програм Лада, 

обуставља се сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама, односно:  

 

За партију 4 – Сервисирање возила – програм Фиат и Застава, као неприхватљива 

одбијена је понуда понуђача: 

Понуђач: 
СТОЈАНОВ ДОО НОВИ САД 

понуда је код наручиоца заведена под редним бројем 404-30/2014-П4-1 

Разлози: 

Понуђач је понудио цену у укупном износу од  2.179.939,95 

динара која је већа од износа процењене вредности. Процењена 

вредност предметне набавке износи 1.416.000,00 динара. 

Понуђена цена: 2.179.939,95 динара 

 

За партију 5 – Сервисирање возила – програм Лада,  није стигла ниједна понуда. 

Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак ће бити поново спроведен 

након коначности одлуке о обустави поступка и то:  

За партију 4. – У преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење 

понуда сходно члану 35. став 1. тачка 1), а 

За партију 5. – У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда сходно члану 36. став 1. тачка 1). 

Остале информације: / 

 


