
На основу члана 55. став 1. тачка 10. и  109. став 4. Закона о јавним 
набавкама, („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12,14/15 и 68/15) 

   
н а р у ч и л а ц 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 
дана 03.05.2018. године, објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О OБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – 

ПРОМОЦИЈА  ПРИВРЕДНИХ И ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА У 2018. ГОДИНИ, ОБЛИКОВАНА 

У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1-6 И ТО ЗА: 
 

ПАРТИЈА 5.- ПРОМОЦИЈА  ПРИВРЕДНИХ И ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА АП 
ВОЈВОДИНЕ У ЧАСОПИСУ „ТРАВЕЛ МАГАЗИНЕ“ 

 
Ред.бр. ППБОПЗПП 1.2.9./2018 

 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина  
 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 
  ПИБ:100716328, Матични број: 08753245, Шифра делатности: 8411.  
 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16  
 Интернет страница наручиоца: www.spriv.vojvodina.gov.rs 
 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда 

Врста предмета: услуга 

За добра и услуге (опис предмета, назив и ознака из општег речника набавке): 
Предмет јавне набавке је услуга – Промоција  привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у специјализованим штампаним медијима у 2018. 
години, обликована у више истоврсних целина (партија) од 1-6 и то за: 
Партија 5.- Промоција  привредних и туристичких потенцијала АП Војводине у 
часопису „Травел Магазине“ 
Општи речник набавке:  79342200- услуга промовисања   
   

За радове, природа и обим радова и основна обиљежја радова, место извршења 
радова, ознака из класификације делатности, односно назив  и ознака из општег 
речника набавки:/ 

Процењена вредност:  

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/


 333.333,00  динара без пдв. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачу:/ 

Разлози за обуставу поступка: У поступку набавке услуга Промоција  привредних и 
туристичких потенцијала АП Војводине у специјализованим штампаним медијима у 
2018. години, обликована у више истоврсних целина (партија) од 1-6 и то за: 
Партија 5.- Промоција  привредних и туристичких потенцијала АП Војводине у 
часопису „Травел Магазине“ 
Наручилац није добио ниједну понуду, тако да  нису испуњени услови  за доделу 
уговора из члана 107.став 3. ЗЈН тј. није прибављена ниједна прихватљива понуда 

Када ће поступак бити поново спроведен: 
Поступак ће поново бити спроведен када се стекну законом прописани услови, а у 
складу са потребама наручиоца. 

Остале информације: / 
 


