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

бр.124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке добара – 

климатизација великог хола и канцеларија у објектима у надлежности Управе, обликован у 

више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2 (ред. бр. ЈНМВ 29/2017), Управа за 

заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16                             

                                                      

                                               о б ј а в љ у ј е  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДОБАРА – КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА И КАНЦЕЛАРИЈА У 

ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ, ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, 

ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 И ТО ЗА 

ПАРТИЈУ 1 – КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

РЕД.БР. ЈНМВ 29/2017 

 

Назив наручиоца:    
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 

  

Интернет страница наручица: www.uprava.vojvodina.gov.rs  

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста предмета: Добра 

  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – климатизација великог хола и канцеларија у 

објектима у надлежности Управе, обликован у више посебних, истоврсних целина (партија) 

од 1 до 2, и то:  

• Партија 1 - климатизација великог хола Покрајинске владе (ознака и назив предмета 

јавне набавке из ОРН: 39717200-3 - уређаји за климатизацију) 

• Партија 2 - набавка клима уређаја сплит систем (ознака и назив предмета јавне 

набавке из ОРН: 39717200-3 - уређаји за климатизацију). 

ОБАВЕШТЕЊЕ СЕ ОДНОСИ САМО НА ПАРТИЈУ 1 - КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА 

ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
  

Процењена вредност: 
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи 

укупно 2.950.000,00 динара и то по партијама: 

• Партија 1- 2.400.000,00 динара 

• Партија 2 - 550.000,00 динара. 
 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке добара – климатизација великог хола и канцеларија у 

објектима у надлежности Управе, обликованом у више посебних, истоврсних целина 

(партија) од 1 до 2, Наручилац je благовремено за Партију 1 - климатизација великог хола 

Покрајинске владе примио 2 (две) понуде поднете од стране следећих понуђача: 

1. Скраћено пословно име „STEELSOFT“ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

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


Општина:  

Београд (Земун) 

Место:  
Београд (Земун) 

Улица: 

Аутопут за Нови Сад  

Број: 

  71 

Спрат/стан:  

       / 

Адреса за пријем електронске поште: office@steelsoft.rs  

Матични број: 06546668 

ПИБ: 101669209 

2. Скраћено пословно име „ХИДРОТЕРМИНГ“ ДОО НОВИ САД 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Нови Сад 

Место:  
Нови Сад 

Улица: 

Народног фронта  

Број: 

  34  

Спрат/стан:  

       / 

Адреса за пријем електронске поште: sztrhidroterma@gmail.com  

Матични број: 21253464 

ПИБ: 109847636 
 

Разлог за обуставу поступка: 

Поступак јавне набавке и то Партија 1 - климатизација великог хола Покрајинске владе се 

обуставља због тога што нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац је за Партију 1 

- климатизација великог хола Покрајинске владе примио две понуде које су одбијене као 

неприхватљиве, те самим тим није прибавио најмање једну прихватљиву и одговарајућу 

понуду и нису испуњени услови за доделу уговора. 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Поступак ће поново бити спроведен након доношењу одлуке о покретању поступка јавне 

набавке, а у складу са потребама Наручиоца у току 2017. године 
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