
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

                                   ЈНППБОПЗПП 2/2016 

  

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Адреса наручиоца: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uprava.vojvodina.gov.rs  

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 

Преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 1) ЗЈН 

Врста предмета: Радови 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Предмет јавне набавке је набавка радова на изради капије и уградњи канделабера у 

репрезентативном објекту у Чортановцима, обликована по партијама од 1 до 2, и то: 

 Партија 1 – радови на изради капије и подрумских врата у репрезентативном 

објекту у Чортановцима 

 Партија 2 – радови на уградњи канделабера у репрезентативном објекту у 

Чортановцима. 

Назив и ознака из ОРН:  

Партија 1 - 45421160-3 Браварски радови 

                 45421148-3 Уградња улазних врата 

Партија 2 - 45316100-6 Инсталација спољне расвете         

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, правни основ: 

члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама. 

Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке радова - радови на изради капије 

и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, обликован по 

партијама од 1 до 2 (ЈНОП 28/2016) у коме није добио ниједну понуду и који је из тог 

разлога обустављен. Одлука о обустави поступка број:404-174/2016 објављена је на 

Порталу јавних набавки дана 18.11.2016. године, а обавештење о обустави поступка је 

објављено дана 29.11.2016. године.  

 

Назив и адреса лица којима наручилац упућује позив за подношење понуда: 

Наручилац ће позив и конкурсну упутити следећим лицима и то за обе партије: 

 

1.„Ђукић Градња“ ДОО НОВИ САД 

 Пушкинова 22, Нови Сад 

 ПИБ: 103122845 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


 

2.„ Vivaco“ ДОО НОВИ САД 

Гагаринова 16, Нови Сад 

ПИБ: 103261225 

 

 

3.„021 NS ECO FUTURA“ ДОО КАЋ 

Светосавска 116, Каћ 

ПИБ: 106074983 

  

  

  

  


