
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 
бр.124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке добара – закуп пословног и 
магацинског простора, обликованог у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2 
(ред. бр. ЈНОП 10/2014) и закљученог уговора о јавној набавци, Управа за заједничке 
послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16                             
                                                      
                                               о б ј а вљу ј е  

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА -  
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА 

обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 2 
РЕД. БР. ЈНОП 10/2014 

 

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: Добра 
  

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознакаиз општег речника набавке, 
                           добра- закуп пословног и магацинског простора,  обликоване у више 
истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 2,ОРН : РА02-закуп (допунски речник) и 
то: 

• Партија 1 – закуп пословног простора 
 ОРН: РА02-закуп (допунски речник) и 

 
  

Уговорена вредност: ПАРТИЈE 1.- 5.999.102,80 динара без пдв  
 

Критеријум за доделу уговора: 

најнижа понуђена цена  
  

Број примљених понуда: Укупно је примљено 1 понуда  
 

Понуђена цена: 
- Највиша 5.999.102,80 динара без пдв 

  

- Најнижа 5.999.102,80 динара без пдв 
 

Понуђена цена код 
прихватљивих понуда: 

- Највиша 5.999.102,80 динара без пдв 
  

- Најнижа 5.999.102,80 динара без пдв 
 



Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

/ 
 

Датум доношења одлуке о додели 
уговора: 

28.04.2014. године 

 

Датум закључења уговора: 29.04.2014. године 
 

Основни подаци о добављачу: 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ 

Седиште: Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 

Матични број: 08043574 

ПИБ: 100459710 

Законски заступник: Душан Вучичевић 

 

 
 

Период важења уговора:  Период важења уговора је годину дана од 
дана закључења уговора 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

/ 
 

Остале информације: 

/ 

 
                                                    
 
 


