
 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Покрајинска Влада  
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ  
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 424 635 F: +381 21 425 456  
www.drrapv.rs 
 
 

 БРОЈ: 404-138/2014-09 
 

ДАТУМ: 19.06.2014. 

 

Bulevar Mihajla Pupina 16, 

21000 Novi Sad, Srbija 

Т   021 488 4400 |  021 488 4400   

F   021 488 4402 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

uprava@vojvodina.gov.rs 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 10.  и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'',  

бр. 124/2012),  Дирекција за робне резерве АП Војводине објављује, 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ- друмског превоза камионима минималне 

носивости 5 т и минималне носивости 25 т 

РЕДНИ БРОЈ   ЈНМВ бр. 1/2014 

 

1. Подаци о наручиоцу: Република Србија, Покрајинска Влада, Дирекција за робне резерве АП 

Војводине, Булевар Михајла Пупина бр. 25, 210000 Нови Сад, www.drrapv.rs; 

2. Врста наручиоца: орган државне управе; 

3. Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке мале 

вредности -услуге друмског превоза камионима минималне носивости 5 т и минималне 

носивости 25 т; 

        Назив и ознака из општег речника набавки – 60181000-0 - услуге друмског превоза; 

4. Процењена вредност јавне набавке износи:  2.980.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а; 

5. Број примљених понуда и податке о понуђачима: није примљена ниједна понуда; 

6. Разлог за обуставу поступка: У року за подношење понуда није поднета ниједна понуда, те 

нису испуњени услови за доделу уговора. Предметни поступак је обустављен у фази: после 

истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора; 

7. Када ће поступак бити поново спроведен: Одлука о обустави поступка јавне набавке мале 

вредности услуга ЈНМВ бр. 1/2014, донета је дана 13.06.2014. године. Поступак јавне 

набавке мале вредности услуге друмског превоза камионима минималне носивости 5 т и 

минималне носивости 25 т, биће спроведен након објављивања обавештења о обустави 

поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки http://www.portal.ujn.gov.rs и интернет 

страници наручиоца www.drrapv.rs. 
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