
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 – 

сервисирање возила програм Мазда, Тојота и Субару у отвореном поступку (ред. бр. ЈНОП 

25/2020), 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 – СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ 

МАЗДА, ТОЈОТА И СУБАРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

                                  Ред.бр. ЈНОП 25/2020 

 

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 – сервисирање возила програм Мазда, Тојота 

и Субару у отвореном поступку 

Назив и ознака из ОРН :50112000 - услуге поправке и одржавање аутомобила 
  

Процењена вредност: 
Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ, за 

две године  износи 1.073.040,00 динара без пдв  
 

Број примљених понуда и 

подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке услуга – сервисирање возила 

програм Мазда, Тојота и Субару у отвореном поступку, 

Наручилац је благовремено примио једну понуду, 

понуђача ЗОРИЦА ИЛИЋ ПР АУТО СЕРВИС NIPPON CAR, 

из Ветерника, Новосадски пут број 28. 

Разлог за обуставу поступка: 

       Поступак јавне набавке се обуставља из разлога што нису испуњени услови за доделу 

уговора-није прибављена ниједна прихватљива понуда, с обзиром да прибављена понуда 

понуђача ЗОРИЦА ИЛИЋ ПР АУТО СЕРВИС NIPPON CAR СЕРВИС, Новосадски пут 28, 21203 

Ветерник, садржи битне недостатке из члана 106. став 1. тачка 1) и 5) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

   Поступак ће поново бити спроведен када се за то стекну законом прописани услови, 

а у складу са потребама Наручиоца. 

    

 

 

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

