
         На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15),  

ГРАД НОВИ САД 

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
 

о б ј а в љ у ј е  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ОПРЕМА 

ЗА УГОСТИТЕЉСТВО 

(шифра: ЈНМВ-Д-4/2020) 
 

Назив Наручиоца: Служба за заједничке послове Града Новог Сада  

Адреса Наручиоца: Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад  

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs  

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: добра – опрема за угоститељство, према спецификацији и 

карактеристикама прецизираним у Конкурсној документацији.  

Назив и ознака из општег речника набавки: Професионална угоститељска опрема - 

39314000. 

Уговорена вредност: 464.400,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

Број примљених понуда: четири 

Највиша понуђена цена: 518.160,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена: 464.400,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 518.160,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 464.400,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13. март 2020. године 

Датум закључења уговора: 8. мај 2020. године 

 

Основни подаци о Добављачу: 

Назив: „TEHNOBIRO - INŽENJERING“ ДОО Нови Сад 

Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења број 3 

Матични број: 08774897 

ПИБ: 102328938 

 

Период важења уговора: једнократно, односно до реализације предмета Уговора (према 

Уговору рок за реализацију, односно рок за испоруку, монтажу и стављање у функцију 

предметних добара износи десет дана од дана његовог закључења). 

 

Напомена: Наручилац је уважио молбу Добављача од 25. марта 2020. године којом је, 

имајући у виду ванредно стање које је било проглашено у Републици Србији због пандемије 

корона вируса, тражено одлагање закључења уговора о јавној набавци, а који је додељен 

Добављачу Одлуком о додели уговора у поступку јавне набавке добара – опрема за 

угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-4/2020), број: XIX-404-3/20-24 од 13. марта 2020. године. 

Због наведеног, Уговор за јавну набавку добара – опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-

4/2020), број: XIX-404-3/20-24  је закључен дана 8. маја 2020. године, након истека рока за 

закључење предвиђеног Законом, односно након укидања ванредног стања. 

 


