
 На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12),  
 

ГРАД НОВИ САД 
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

 
објављује 

 
Обавештење о закљученом уговору  

у поступку јавне набавке услуга – угоститељске услуге  
ресторана у строгом центру града 

(шифра: ЈНМВ-У-12/2013-Г) 
 

Назив Наручиоца: Градоначелник Града Новог Сада  
Адреса Наручиоца: Трг слободе 1, Нови Сад  
Назив Наручиоца који спроводи поступак: Поступак спроводи Служба за заједничке послове – 
Сектор за јавне набавке, на основу члана 27. став 7. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10) 
Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs  
Врста Наручиоца: орган локалне самоуправе 
Опис предмета набавке: услуге – угоститељске услуге ресторана у строгом центру града, према 
спецификацији и карактеристикама прецизираним у конкурсној документацији  
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: услуге ресторана и услуге послуживања храном - 
55300000 
Уговорена вредност: 166.666,00 динара без урачунатог ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Напомена: С обзиром да се ради о набавци услуга ресторана, чији је обим и разноликост немогуће 
прецизно дефинисати и предвидети за период од годину дана, Наручилац је унапред одредио 
вредност уговора до које се могу вршити предметне услуге, а понуђена цена служи  као основ за 
поређење у оквиру елемента критеријума цена као једног од елемената „критеријума“ економски 
најповољније понуде 
Број примљених понуда: три  
Највиша и најнижа понуђена цена: 
  Највиша понуђена цена                   112.891,67 динара без ПДВ-а 
  Најнижа понуђена цена         40.820,00 динара без ПДВ-а 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
  Највиша понуђена цена                   100.656,33 динара без ПДВ 
                        Најнижа понуђена цена       100.656,33 динара без ПДВ  
Датум доношења одлуке о додели уговора:  18. децембар 2013. године 
Датум закључења уговора: 27. децембар 2013. године 
Основни подаци о добављачу: 

            Назив: „ПУТНИК“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА    
                                                     УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ НОВИ САД, 
            Седиште/адреса: Нови Сад, Илије Огњановића број 24, 
            Матични број: 08240523, 
            ПИБ: 100720542 

Период важења уговора: до реализације уговорене вредности овог уговора, а најдуже на период од 
годину дана од дана његовог закључења 


