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

124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности радова: Санација 

зграде римокатоличког жупног уреда Плебанија 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: Санација 

зграде римокатоличког жупног уреда Плебанија у Новом Саду 

ЈНМВ 15/2015 

 

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: 

Санација зграде римокатоличког жупног уреда Плебанија у Новом Саду која обухвата 

санацију крова и лимарске радове. 

Назив и ознака из ОРН:  

45454100- Радови на обнови 

Процењена вредност јавне набавке  

Процењена вредност јавне набавке износи 809.200,00 динара без пдв. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

Наручилац је примио две понуде: 

1. „Euro Painter“ 

Кодаљ Золтана 20 

Темерин 

2. Заједничка понуда 

DOO Ozeblin za proizvodnju trgovinu i usluge 

Миливоја Живановића 7 

Ветерник 

и 

СЗР Рад 

Војводе Живојина Мишића 36 

Раковац 
 

 



Разлог за обуставу поступка 

Обе понуде су одбије  из следећих разлога: 

Понуђач „Euro Painter“, Koдаљ Золтана 20, Темерин је у Обрасцу 6.7. доставио списак 

најважнијих извршених радова само за 2015. годину, а Конкурсном документацијом на 

страни 26 (4.1.2. Додатни услови, Пословни капацитет) је захтевано да се достави списак 

радова за период од пет година 2010-2014. Понуђена цена без ПДВ-а 797.350,00 а са ПДВ-

ом је 956.820,00. 

У заједничкој понуди између DOO Ozeblin za proizvodnju trgovinu i usluge, Миливоја 

Живановића 7, Ветерник - као носиоц посла и СЗР Рад, Војводе Живојина Мишића 36, 

Раковац није достављен доказ да у радном односу или ангажовано по другом основу имају 

лице са квалификацијом ВКВ лимара, што је тражено у Конкурсној документацији на стр. 26 

и 27 (4.1.2. Додатни услови, Кадровски капацитет) 

Понуђена цена без ПДВ-а 714.672,00 а са ПДВ-ом је 857.606,40  

На основу изнетог иако су понуђене цене оба понуђача испод процењене вредности ове јавне 

набавке,  понуде су неприхватљиве и исте треба одбити. Ово стога што понуђачи нису 

доказали да испуњавају додатне услове како је то захтевано конкурсном документацијом а то 

представља битн недостатк понуда из члана 106 тачка 2 ЗЈН.  

 
Када ће поступак бити поново спроведен 

Поступак ће поново бити спроведен по објављивању обавештења о обустави поступка јавне набавке 

на Порталу и на интернет страници Наручиоца. 

 

 


