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

124/12, 14/15 и 68/15),  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРEДУ 

Руменачка 110а, Нови Сад 
 

објављује обавештење о обустави поступка јавне набавке услуга 

– Израда Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за 

период 2018.-2022. године - 

 (шифра: ЈНМВ-У-3/2017-ГУП) 

 

 

Назив Наручиоца: Град Нови Сад - Градска управа за привреду 

Адреса Наручиоца: Руменачка 110а, Нови Сад  

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs; www.privredans.com 

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: Услуге - Израда Стратегије развоја пољопривреде и руралног 

развоја Града Новог Сада за период 2018.-2022. године, шифра: ЈНМВ-У-3/2017-ГУП, у свема 

према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.  

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 77100000 - Услуге у области 

пољопривреде. 

Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00 динара без ПДВ-а. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: Благовремено, односно до дана 05. маја 

2017. године до 10
00

 часова, примљене су две понуде следећих понуђача: 

- „CMS Consulting Management Services“ ДОО, Нови Сад, улица Пастерова број 

4, Нови Сад, матични број: 08740801, ПИБ: 102328987, законски заступник 

(име и презиме): Радмила Вучинић, и 

- Група понуђача Институт економских наука, Београд и Институт за економику 

пољопривреде, Београд 

o Институт економских наука Београд, улица Змај Јовина број 12, Београд, 

матични број: 07041144, ПИБ: 100039204, законски заступник (име и презиме): 

Јован Зубовић, и 

o Институт за економику пољопривреде Београд, улица Волгина број 15, Београд, 

матични број: 07017642, ПИБ: 100158707, законски заступник (име и презиме): 

Јонел Субић. 

 

Неблаговремених понуда није било. 

Разлог за обуставу поступка: Нису испуњени услови за доделу уговора, јер Наручилац није 

прибавио ниједну прихватљиву понуду. 

Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак за ову предметну набавку ће бити 

спроведен након истека рока за подношење захтева за заштиту права, у року од 2 месеца. 

http://www.novisad.rs/
http://www.privredans.com/

