
На основу члaна 109. став 4.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12 и 14/15), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности раодва: 

Радови на обнови капеле на јеврејском гробљу у улици Дожа Ђерђа у Новом Саду   

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД 

                                         21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 22 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

 OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Радови 

на обнови капеле на јеврејском гробљу у улици Дожа Ђерђа у Новом Саду   
ЈНМВ 6/2015 

 

Наручилац: Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад 

 

Адреса: Булевар Михајла Пупина 22, Нови Сад 

 

Интернет страница наручиоца: www.zzskgns.rs 
 

Врста наручиоца: установа културе 

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: 

Потребно је извести грађевинско-занатске радове којима ће се завршити обнова капеле која је 

почела још 1994. године и извођена у више етапа. Радови обухватају: демонтаже и рушења, зидарске 

и молерско-фарбарске радове, тесарске,  покривачке и лимарске радове на капели и бочном  објекту 

са леве стране капеле-стану домара. Фасадерски радови се изводе на бочним зидовима капеле и 

бочном и задњем зиду куће домара (објекат са леве стране капеле), јер су остале фасаде уређене 

претодно изведеним радовима 2007. године. Тесарски, кровопокривачки и лимарски радови изводе се 

на крову  мањег  објекта  са десне стране – зграде мртвачнице. Зграда капеле се налази на јеврејском 

гробљу у улици Дожа Ђерђа Новом Саду на катастарским парцелама бр.4601/1 (капела)  и 4601/2 ( 

гробље) КО Нови Сад II. Јеврејско гробље са капелом је у оквиру   целине  '' Гробља ван употребе''  

заштићено Решењем бр. 01-297/2-84, а Одлуком  ''Сл. Лист АПВ'' бр. 25/91 '' Гробља ван употребе'' 

утврђено за просторну културно-историјску целину – културно добро од великог значаја.  

 

Назив и ознака из ОРН:  

45454100- Радови на обнови 

 

Процењена вредност јавне набавке  

Процењена вредност јавне набавке износи 250.000,00 динара без пдв. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

Примљене су две понуде.  



Подаци о понуђачима:  

„Озеблин“ доо, Ветерник, Миливоја Живановића 7 

Матични број: 08619662 

ПИБ: 101628108 

Законски заступник: Илија Ђукић 

 

„ГАТ“ доо Нови Сад, Булевар ослобођења 30/а, Нови Сад 

Матични број: 08311137 

ПИБ 100447637, 

Законски заступник: Дејан Слијепчевић 

 

Разлог за обуставу поступка 

Поступак се обуставља из разлога што се нису испунили услови за доделу уговора. 

Наручилац је примио две понуде која су одбијене као неприхватљиве. 

Када ће поступак бити поново спроведен 

Поступак ће поново бити спроведен по истеку законског рока за заштиту права, а након 

доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке. 

 

 

 

 


