
 
 На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12) 

Н а р у ч и л а ц  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16    

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –   СЛУЖБЕНА ОБУЋА МУШКЕ КОЖНЕ ЦИПЕЛЕ 

 ЗА ПОТРЕБЕ ИНСПЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО 
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ЈН МВ 13/2014 

Назив наручиоца: Република Србија - Аутономна покрајина Војводина - Покрајински 
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови 
Сад; 

Адреса наручиоца: Булевар Михајла Пупина бр. 16; 

Интернет страница наручиоца: www.ekourb@vojvodina.gov.rs; 

Врста наручиоца: орган државне управе; 

Врста предмета: добра; 

За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
- Опис предмета јавне набавке: набавке мале вредности - добара  службена  обућа - мушке 
кожне ципеле за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине; 

- Назив и ознака из општег речника набавке:  18800000-7 обућа; 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: / 
Процењена вредност: 75.000,00 динара без ПДВ; 
Уговорена вредност: 38.745,00 динара без ПДВ; 
Критеријум за доделу уговора:  
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку: економски најповољнија понуда, 
Број примљених понуда: 1 (једна); 
Понуђена цена:  - Највиша  38.745,00 динара без ПДВ; 
                                - Најнижа 38.745,00  динара без ПДВ; 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
                             -Највиша   38.745,00 динара без ПДВ; 
               -Најнижа   38.745,00 динара без ПДВ; 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
-Понуђач је понуду поднео самостално; 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.12.2014. године; 
Датум закључења уговора: 23.12.2014. године; 
Основни подаци о добављачу: 
-пословно име: ПР „КОМПАКО“ 

-седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића 39; 

-матични број: 62347759; 

-ПИБ: 106889601; 

-Законски заступник: Милан Перенчевић, предузетник/оснивач; 

Период важења уговора: уговор је закључен на одређено време, до 31.12.2014. године; 



 
Околности које представљају основ за измену уговора: / 
 
Остале информације:/ 
        
 
 
 
 
 

 


