
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), сходно Одлуци о спровођењу поступка јавне набавке од стране 

више наручилаца број: 129-404-94/2016 од 01.04.2016. године коју су донели Покрајински 

секретар за здравство, социјалну политику и демографију и директор Управе за заједничке 

послове покрајинских органа, а након спроведеног поступка јавне набавке услуга - кетеринг 

(ред. бр. ЈНОП 2/2016) и закљученог уговора о јавној набавци, Управа за заједничке послове 

покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16                                                                                        

о б ј а в љ у ј е  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  УСЛУГА - КЕТЕРИНГ 

РЕД. БР. ЈНОП 2/2016 

 

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 је набавка услуга – кетеринга; ознака и назив из ОРН: 55320000-9 – 

Услужење оброка. 
  

Уговорена вредност: Уговорена вредност је 5.862.090,00 динара без ПДВ 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке услуга - кетеринга је најнижа 

понуђена цена. Укупна понуђена цена је утврђена сабирањем свих јединичних цена без ПДВ 

наведених у обрасцу понуде. Тако добијена укупна цена је примењена само у фази стручне 

оцене понуда, док је укупна уговорена цена једнака процењеној вредности јавне набавке. 

  

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда 

 

Понуђена цена: 

- Највиша 3.700,00 динара без ПДВ 

  

- Најнижа 3.700,00 динара без ПДВ 

 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

- Највиша 3.700,00 динара без ПДВ 

  

- Најнижа 3.700,00 динара без ПДВ 

 

Део или вредност уговора који ће се 

извршити преко подизвођача: 

Изабрани понуђач је самостално поднео 

понуду 

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


 

Датум доношења одлуке о додели 

уговора: 

26.05.2016. године 

 

Датум закључења уговора: 27.05.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу: 

Скраћено пословно име 
У.Р. „ТРПЕЗА КЕТЕРИНГ“ Нови Сад 

Срђан Миладинов предузетник 

Правна форма: Предузетник 

Адреса седишта: 

Општина:  

Нови Сад 

Место:  
Нови Сад 

Улица: 

Шекспирова 

Број: 

   9 

Спрат/стан:  

       I/7 

Адреса за пријем електронске поште: trpezaketering@gmail.com  

Матични број: 61112626 

ПИБ: 105318712 
 

 

Период важења уговора:  3 године 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

/ 

 

Остале информације: 

/ 

  

mailto:trpezaketering@gmail.com

