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

(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012)  

Jaвнo грaдскo сaoбрaћajнo прeдузeћe »Нoви Сaд«, Нови Сад 

 из Нoвoг Сaдa, Футoшки пут 46 

oбjaвљуje  

OБAВEШTEЊE 

o зaкључeнoм угoвoру o jaвнoj набавци 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно градско саобраћајно предузеће 

„Нови Сад“, Нови Сад, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, интернет страница: 

www.gspns.rs  

2. Врста наручиоца: јавно предузеће. 

3. Врста предмета: набавка услуга – правне-адвокатске услуге, ЈН број 13/14. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 79110000 – правни савети и заступање. 

4. Уговорена вредност: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

5. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

6. Број примљених понуда: две понуде. 

7. Највиша и најнижа понуђена цена: награда за рад у износу од 50% од награде за рад 

прописане Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката до реализације 

процењене вредности ове јавне набавке односно до 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена (без ПДВ-а) код прихватљивих понуда: награда за 

рад у износу од 50% од награде за рад прописане Тарифом о наградама и накнадама 

трошкова за рад адвоката до утрошка средстава планираних за ову јавну набавку,  

односно до утрошка средстава у износу од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.03.2014. године. 

10. Датум закључења уговора: 07.04.2014. године. 

11. Основни подаци о вришоцу услуга: група понуђача Адвокат Светлане Селаковић из 

Новог Сада, ул. Темеринска бр. 89, 21000 Нови Сад,  матични број: 56351078, ПИБ: 

100456228, и Адвокат Страхиња Селаковић из Новог Сада, ул. Темеринска бр. 89, 

21000 Нови Сад,  матични број: 57398213, ПИБ: 107330402, рачун број: 105-800665-51 

код АИК Банке а.д. Ниш. 

12. Период важења уговора: одређено време 12 месеци од дана закључивања уговора, 

односно до достизања износа од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, уколико исти буде 

реализован пре рока од 12 месеци од дана закључивања уговора. 
 

 

 

http://www.gspns.rs/

