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

бр.124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке услуга – сервис 

клима уређаја и климатизације, обликованог по партијама од 1 до 2 (ред. бр. ЈНМВ 20/2017), 

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 ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  

                           УСЛУГА - СЕРВИС КЛИМА УРЕЂАЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

ОБЛИКОВАНОГ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИН (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 

РЕД. БР. ЈНМВ 20/2017 

 

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 

  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – сервис клима уређаја и климатизације, 

обликована по партијама од 1 до 2, и то: 

Партија 1 – сервис клима уређаја 

Ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН: 50730000 – услуге поправке и одржавање 

расхладних група; 

Партија 2 – сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине 

и сале покрајинске владе 

Ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН: 50730000 – услуге поправке и одржавање 

расхладних група. 
  

Процењена вредност: 
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи 

укупно 1.317.680,00 динара и то по партијама: 

- Партија 1 -    317.680,00 динара без ПДВ 

- Партија 2 - 1.000.000,00 динара без ПДВ. 
 

Број примљених понуда и 

подаци о понуђачима: 

Није примљена ниједна понуда ни за Партију 1, ни за 

Партију 2 

Разлог за обуставу поступка: 

Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву и одговарајућу понуду 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Поступак ће поново бити спроведен након доношењу одлуке о покретању поступка јавне 

набавке, а у складу са потребама Наручиоца у току 2017. године 

 

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

