
На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/15) 

 

Н а р у ч и л а ц 

 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА АУТО ОПРЕМЕ, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 

И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА АУТОМОБИЛЕ ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ 

ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1-2 

ЈНМВ 23/2017 

 

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: добра 

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

набавке): 

Предмет јавнe набавкe су добра - набавка ауто опреме, резервних делова и потрошног 

материјала за аутомобиле обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, и 

то: 

Партија 1. Набавка делова и потрошног материјала за аутомобиле марке Југо; 

Назив и ознака из ОРН: 34330000-9 – Резервни делови за теретна возила, доставна 

возила и аутомобиле; 

Партија 2. Набавка ауто опреме (прва помоћ, прслуци, сајле за вучу); 

 Назив и ознака из ОРН: 34000000-7 – Опрема и помоћни производи за превоз. 

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: / 

Уговорена вредност: 

Партија 1. 191.275,00 динара динара без ПДВ, 

Партија 2. 55.410,00 динара динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора:  

         Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 

         Примљене су 2 (две) понуде, и то по партијама: 

За Партију 1. – 1 (једна) понуда, 

За Партију 2 – 1 (једна) понуда. 



Паритија 1. 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

- највиша понуђена цена: 191.275,00 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 191.275,00 динара без ПДВ. 

Партија 2. 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

- највиша понуђена цена: 55.410,00 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 55.410,00 динара без ПДВ. 

Паритија 1. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена: 191.275,00 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 191.275,00 динара без ПДВ. 

Паритија 2. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена: 55.410,00 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 55.410,00 динара без ПДВ. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 22.06.2017. године 

Датум закључења уговора: 30.06.2017. године 

Основни подаци о Добављачу: 

Пословно име: ДОО ТОП СТПО АУТО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 

Скраћено пословно име: ДОО ТОП СТОП АУТО 

Правна форма: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

Адреса седишта: 

Општина:  

Нови Сад 

Место: 

Нови Сад 

Улица: 

Новосадски пут 

Број: 

168 

Спрат/стан: 

/ 

Матични број: 20018046 

ПИБ: 103760024 
 

Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, до испоруке свих 

уговорених добара. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 

 


