
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Народног фронта број 53, Нови Сад 

објављује 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ  

о обустави поступка јавне набавке добара – Материјали за одржавање хигијене 

(шифра: ЈНМВ-1/2019) 

 

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог 

Сада 

 

Адреса Наручиоца: Народног фронта број 53, 21102 Нови Сад 

 

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs  

 

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе. 

 

Опис предмета набавке: добра – Материјали за одржавање хигијене. 

 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 19640000 - Вреће и кесе за отпад од 

полиетилена, 33711900-Сапуни, 33760000 - Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и 

салвете, 39224000 - Метле, четке и други производи разних врста, 39224340 - Корпе за 

отпатке, 39831200 -Детерџенти и 44617100 - Картонске кутије. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара без урачунатог пореза на додату 

вредност. 

 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: Благовремено, односно дана 7. маја 2019. 

године до 09
00

 часова, приспеле су понуде следећих понуђача: „МГ“ ДОО НОВИ САД, 

Булевар војводе Степе 84, Нови Сад и групе понуђача коју чине: ДОО „АСТРА-ТИМ 2009“ 

НОВИ САД и ДОО „ADA SYSTEM“ НОВИ САД. 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Разлог за обуставу поступка: Обе понуде су одбијене као неприхватљиве. Чланом 109. став 

1. Закона о јавним набавкама предвиђено је да Наручилац може да обустави поступак јавне 

набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора или доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, односно уколико 

нису испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације. С обзиром на 

напред наведено, Наручилац није у могућности да оконча започети поступак јавне набавке, 

јер није прибавио ниједну прихватљиву понуду.  

 

Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак предметне јавне набавке биће 

спроведен у најкраћем могућем року. 

 

 

 

http://www.novisad.rs/

