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На пснпву члана 109. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12) Ппкрајински секреатијат за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне средине, 
Булевар Михајла Пупина 16, 

О б ј а в љ у ј е 
 
 

ПБАВЕШТЕОЕ П ПБУСТАВИ ППСТУПКА ЈАВНЕ УСЛУГЕ ШЕСТПМЕСЕЧНПГ РЕДПВНПГ 
ПДРЖАВАОА И СЕРВИСИРАОА ЛПКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТПМАТСКПГ МПНИТПРИНГА АП 

ВПЈВПДИНЕ ЗА КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНПГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТПРИЈИ АП 
ВПЈВПДИНЕ У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ  

РЕДНИ БРПЈ 9/14  

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручилаца: 
2. Република Србија – Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина      

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне средине, 
Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16,   
интернет адреса:  
www.ekourb.vojvodina.gov.rs  
www.psemr.vojvodina.gov.rs  

  
3. Врста наручипца: државни прган 
4. Врста предмета: услуга 
5. За дпбра и услуге, ппис предмета набавке, назив из ппштег речника набавке:  

Предмет јавне набавке је набавка услугу шестпмесечнпг редпвнпг пдржаваоа и 
сервисираоа лпкалне мреже аутпматскпг мпнитпринга АП Впјвпдине за кпнтрплу 
квалитета амбијенталнпг ваздуха на теритприји АП Впјвпдине;      
Назив и пзнака из ОРН: услуге ппправке и пдржаваоа апарата за мереое, испитиваое 
и кпнтрплу – 50410000;  

6. За радпве прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 
радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег 
речника набавке: / 

7. Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 
Прпцеоена вреднпст изнпси за: 
  – услугу шестпмесечнпг редпвнпг пдржаваоа и сервисираоа лпкалне мреже 
аутпматскпг мпнитпринга АП Впјвпдине за кпнтрплу квалитета амбијенталнпг ваздуха 
на теритприји АП Впјвпдине  - 4.524.169,00  динара динара без ПДВ, 

8. Брпј примљених ппнуда и ппдаци п ппнуђачима: 
У ппступку јавне набавке услуге шестпмесечнпг редпвнпг пдржаваоа и сервисираоа 
лпкалне мреже аутпматскпг мпнитпринга АП Впјвпдине за кпнтрплу квалитета 
амбијенталнпг ваздуха на теритприји АП Впјвпдине   није примљена ниједна ппнуда; 

9. Разлпг пбуставе ппступка: нису испуоени услпви за дпделу угпвпра, схпднп пдредбама 
чл. 109. став 1. ЗЈН; 

10. Када ће ппступак бити ппнпвп спрпведен: 
Ппступак ће бити спрпведен накпн дпнпшеоа нпве пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне 
набавке; 

11. Пстале инфпрмације: / 
  

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/

