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

бр.124/12), Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла 

Пупина 16,  

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ   УСЛУГА – ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА 

НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ УЛАЗНОГ ХОЛА СА ЗАМЕНОМ УЛАЗНИХ 

ПОРТАЛА И ИЗРАДОМ ПОРТИРНИЦЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗГРАДИ НА 

БУЛЕВАРУ МИХАЈЛА ПУПИНА 6 У НОВОМ САДУ 

ЈН ОП 29/2013 

 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца:    

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета:  услуге 

 

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

речника набавке): За добра и услуге  (опис предмета набавке, назив и 

ознака из општег речника набавке): Предмет јавне набавке су услуге – 

техничка контрола Главног пројекта на санацији и адаптацији улазног хола са 

заменом улазних портала и израдом портирнице у административној згради на 

Булевару Михајла Пупина бр.6 у Новом Саду, назив и ознака из ОРН: 71248000 

– надзор пројеката и документације (пројектантски надзор ) 

 

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: Процењена вредност јавне набавке износи: 

25.000,00 без ПДВ 

Број примљених понуда: /  

Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке услуга – техничка 

контрола Главног пројекта на санацији и адаптацији улазног хола са заменом улазних 

портала и израдом портирнице у административној згради на Булевару Михајла Пупина 

бр.6 у Новом Саду,обуставља се сходно члану 109. став 2. Закона о јавним набавкама, 

у фази пре истека рока за подношење понуда,  

Пре истека рока за доставу понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала 

да је Наручилац дана 26.11.2013. године донео Одлуку о обустави поступка 

јавне набавке услуга-израда Пројектне документације, те је на тај начин 

престала потреба Наручиоца за предметном набавком јер није набављен 

предмет техничке контроле, односно Главни пројекат.  

 

Када ће поступак бити поново спроведен: набавка се планира у буџетској 

2014. години 

Остале информације: / 

 


