
 
  

 

 
 

 
 
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 

124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015 
„Службени гласник РС“бр. 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС“, бр.29/2013) и „Службеном гласнику РС“ број 41/2019 објављен 
Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке директора о 
обустави поступка број 22-1/21-2020 од 11.03.2020.године, јавне набавке За набавку 
ПРОЈЕКТАНТСКЕ УСЛУГЕ НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА-ПО ПАРТИЈАМА  ОД 1 ДО 4- партија 
3- Израда пројектно техничке документације  за обнову спомен Куће Илије Нешина  у 
Ковиљу (III фаза-обнова дворишних фасада и ентеријера), 

 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

21000  Нови Сад  Булевар Михајла Пупина 22 
 
о б ј а в љ у ј е 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 
Назив наручиоца: 
 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ 
САДА 

 
Адреса наручиоца: 

21000  Нови Сад  Булевар Михајла Пупина 22 

 
Интернет страница 
наручиоца: 

 www.zzskgns.rs 
 

 
Врста наручиоца: 

култура 

 
Врста поступка јавне набавке: 

поступак јавне набавке-мале вредности  

 
Врста предмета: 

услуге 

За добра и услуге: опис 
предмета набавке, назив и 
ознака из општег речника 
набавке: 

За набавку ПРОЈЕКТАНТСКЕ УСЛУГЕ НА КУЛТУРНИМ 
ДОБРИМА-ПО ПАРТИЈАМА  ОД 1 ДО 4- 
- партија 3- Израда пројектно техничке документације  за 
обнову спомен Куће Илије Нешина  у Ковиљу (III фаза-обнова 
дворишних фасада и ентеријера), 
 
-назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:   
-71220000 –услуге пројектовања у архитектури 
 

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: 

 
 

 Процењена вредност јавне набавке,  

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

21000  Нови Сад 
Булевар Михајла Пупина 22 

тел. 557 060, 557 061,тел/факс 456 166  

     Број:           22-1/31-2020 

     Нови Сад,     21.03.2020.године  

 

http://www.zzskgns.rs/


Процењена вредност јавне 
набавке: 
 

партија 3- Израда пројектно техничке документације  за 

обнову спомен Куће Илије Нешина  у Ковиљу (III фаза-обнова 

дворишних фасада и ентеријера), без пдв, износи 416.666,66  

динара 

Број примљених понуда и 
подаци о понуђачима: 

 

Разлог за обуставу поступка: 
 

 
наручиоцу је престала потреба  за набавком – 
 
обуставља се сходно члану 109. став 1. Закона о јавним 
набавкама из објективних и доказивих разлога, који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча. 
 
-наручиоцу није примио ни једну понуду  
 

Када ће поступак бити поново 
спроведен: 
 

Посупак  ће се   поново започети у овој фискалној години 

Остале информације: / 

  
 

 

Комисија: 

1.  Вељко Новаковић,председник, 
2.  Тања Загоричник, члан 
3.  Мирослав Матић, члана 
 

 
Доставити:                                                                                             

1. Портал јавних набавки 
2. Сајт Завода 
3. Архиви Завода 

 


