
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

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:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text1: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
	Text2: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
	Text3: www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
	Text5: Предмет јавне набавке бр. ЈН 21/2019 је услуга одржавања лиценце за Геопортал Назив и ознака из ОРН: 38221000- географски инфорамтивни систем (GIS или слични системи  )
	Text6: /
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Dropdown2: [Услуге]
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