
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Народног фронта број 53, Нови Сад 
 

објављује обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке добара – 
Спортска опрема за потребе опремања спортске хале у Петроварадину 

(шифра: ЈНМВ-9/2017) 
 
Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог 
Сада 
Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53 

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs   
Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: Добра – Спортска опрема за потребе опремања спортске хале у 
Петроварадину, шифра: ЈНМВ-9/2017, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној 
документацији. 
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 37400000 – Спортска роба и опрема, 
37452910 - Стандардна опрема за одбојку у спортској сали, 37452210 - Потпуни системи за 
кошарку 

Уговорена вредност: 920.000,00  динара без урачунатог ПДВ-а. 
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: Три 

Најнижа и највиша понуђена цена: 
 Најнижа понуђена цена        920.000,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                            2.376.610,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 Најнижа понуђена цена                   920.000,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                                920.000,00 динара без ПДВ-а 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 12. септембар 2017.године 

Датум закључења уговора: 20.септембар 2017.године 

Основни подаци о добављачу: 
Назив: EURO SPORT MODERNA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM    
             ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (PALILULA) 

 Седиште/адреса: Мали Лесковац број 39а, Београд 
 Матични број: 20784636 
 ПИБ: 107345285 
Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза. Добављач је дужан да добра 
испоручи и монтира у року од 10 дана од дана закључења овог уговора. Наручилац има рок 
од 45 дана за исплату уговорених добара. Из наведених елемената Уговора произилази 
укупан максимални рок од 55 дана од дана закључења истог. 
Околности које представљају основ за измену уговора: Није предвиђена измена уговора. 


