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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД" НОВИ 

САД 

Адреса: Футошки пут бр. 46, 21137 Нови Сад 

Интернет страница: www.гспнс.рс 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 79/22 су добра: Делови аутоелектрике 

Ознака из општег речника набавке: 31610000 - Електрична опрема за моторе и возила. 

Набавка је обликована по партијама: 

Партија Назив партије 

1 Прекидачи за ВОЛВО и ИКАРБУС 

2 Сензори за ВОЛВО и ИКАРБУС 

3 Сензори Е-гаса 

4 Главни прекидачи и заштитне склопке 

5 Светлосна група за БМЦ аутобусе 

6 ВОЛВО електроника ЕДЦ 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

Оквирни споразум  ће се закључити између Наручиоца и 3 (једног) Понуђача. 

 

5. Рок трајања оквирног споразума 

Рок трајања оквирног споразума је 12 месеци од дана обостраног потписивања. 

У периоду трајања оквирног споразума Наручилац закључује појединачне уговоре о 

јавној набавци или издаје наруџбенице, при чему је обавезан да приликом закључења 

појединачног уговора поступа у складу са чланом 66. став 5. и чланом 67. став 3. тачка 1) 

ЗЈН и условима дефинисаним у оквирном споразуму. 

Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се према 

условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, без поновног 

отварања конкуренције међу Понуђачима, на основу већ достављених понуда 

Понуђача. 

 

6. Контакт лице и служба 

Владимир Мајсторовић, маст.инж. менаџ. (јавне набавке) 

email: majstoroviczv@gspns.rs 

http://www.gspns.rs/
mailto:majstoroviczv@gspns.rs
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Конкурсна документација састављена је ускладу са Законом о јавним набавкама 

(„Сл.гласник  РС“,  број  91/19) која се, као  и  све  остале информације о 

предметном поступку јавне набавке, налази на Порталу за јавне набавке и може се 

преузети на: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/108158 

 

http://www.gspns.rs/
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/108158

