
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 

бр.124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке закуп пословног простора (ред. бр. 

ЈНППБОПЗПП 2/2015), Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар 

Михајла Пупина бр.16                             

                                                

       

                                               о б ј а в љ у ј е  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА -  

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 2 и то за 

ПАРТИЈУ 2 – закуп простора простора од 170-200 м2 

РЕД. БР. ЈН ППБОПЗПП 2/2015 

 

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: услуге 

  

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

Предмет јавне набавке су услуге и то закуп пословног простора, ОРН : РА02-закуп (допунски 

речник),  обликована у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2, и то: 

 Партија 1 – закуп пословног простора од 830-900 м
2
 

 ОРН: РА02-закуп (допунски речник) и 

 Партија 2 – закуп простора простора од 170-200 м
2
 

      ОРН: РА02-закуп (допунски речник). 

 

 
НАПОМЕНА: ОБУСТАВЉА СЕ ПАРТИЈА 2 – ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОД 170-200 
м

2
 

  

Процењена вредност: За Партију 2 – 1.354.166,00 динара без ПДВ 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Партија 2 - најнижа понуђена цена 

  

Број примљених понуда: Укупно је примљено 1 понуда за Партију 2. 

 

 



Подаци о понуђачима: 

1. Скраћено пословно име: Развојни фонд АП Војводине 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина: Нови 

Сад 

Место:  

Нови Сад 

Улица: 

Булевара Цара 

Лазара 

Број: 

7а 

 

 

Адреса за пријем електронске поште: office@rfapv.rs 

Матични број: 20898828 

ПИБ: 107929552 
 

Разлог за обуставу поступка: 

нису се испунили услови за доделу уговора јер је понуђач дао понуду преко процењене 

вредности јавне набавке. Процењена вредност јавне набавке износи 1.354.166,00 динара 

без пдв-а, а понуђач је понудио 1.773,117,48 динара без пдв-а. У поступку преговарања 

није постигнута цена која је прихватљива за наручиоца тј. до износа процењене вредности 

јавне набавке. 

 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Када се стекну законом прописани услови 

 

 


