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

гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а након спроведеног поступка 

јавне набавке сервисирање возила програм Volkswagen, која се спроводи у 

отвореном поступку (ред. бр. ЈНОП 47/2018) , 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 СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ 

VOLKSWAGEN, КОЈА СЕ СПРОВОДИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ЈНОП 47/2018 

 

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 ознакаиз општег речника набавке, 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – сервисирање возила програм Volkswagen 

ОРН: 50112000-3 – услуге поправке и одржавање аутомобила. 

 
  

Уговорена вредност: 1.159.410,00 динара  
 

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена  

  

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена: 

- Највиша 1.159.410,00 динара 

  

- Најнижа 1.159.410,00 динара 

 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

- Највиша 1.159.410,00 динара 

  

- Најнижа 1.159.410,00 динара 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

/ 

 



Датум доношења одлуке о додели 

уговора: 

11.12.2018.године 

 

Датум закључења уговора:   27.12.2018.године. 

 

Основни подаци о добављачу: 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ  

Пословно име: 
Porsche Inter Auto S DOO 

 

Седиште: Београд , Зрењанински пут 11 

Матични број: 20481943 

ПИБ: 105884984 

Законски заступник: Милош Вујановић 
 

 
 
 
 
 

Период важења уговора:  Уговор се закључује на одређено време на 

период од 2 године од дана закључења 

уговора 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уколико у току реализације овог 

уговора настане потреба за повећањем обима предмета уговора, Наручилац може без 

спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора и уговорену вредност 

и то максимално до 5% од укупно уговорене вредности, а у складу са расположивим 

буџетским средствима 

 

Остале информације: 

/ 

 


