
На основу члана 109. став  1. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/2012, 14/15 и  

68/15) 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  

 

21131 ПЕТРОВАРАДИН, ПРЕРАДОВИЋЕВА БР. 2 

 

о б ј а в љ у ј е 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Обуставља се отворени поступак за јавну набавку услуга: ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2016. год. – по партијама, по позиву за подношење понуда бр. 70, објављеном на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца дана 02.08.2016. год. као и на Порталу службених гласила 

РС и базе прописа, и то: за партију бр. 4 (Израда пројектне документације реконструкције 

магацинског простора ШУ “Суботица”), бр. 6 (Израда пројектне документације за мост 

“Краљица”), бр. 7 (Израда пројектне документације за реконструкцију моста “Мала вода”), 

бр. 8 (Израда пројеката за измуљавање канала “НАМЕТ-ШЛАЈЗ-ТИКВАРА”) и партију бр. 9 

(Израда пројекта – технички цртеж са спецификацијом материјала и радова за мостове, еко 

надстрешницу, осматрачнице, клупе, столове, дрвене носаче за инфо табле), јер је у року за 

подношење понуда за наведене партије Наручилац  добио све неприхватљиве понуде, те нису 

створени услови за доделу уговора по чл. 107. ЗЈН. 

 

Процењена вредност јавне набавке (за наведене партије) износи: 1.250.000,00 дин.(без ПДВ-а). 

 

Ознака и назив из општег речника набавке: 

 

израда пројеката и нацрта, процена трошкова – 71242000; 

услуге техничког пројектовања -71320000; 

услуге пројектовања мостова – 71322300. 

 

Број примљених понуда:  

- за партију бр. 4: 6 (шест); 

- за партију бр. 6: 1 (једна); 

- за партије бр. 7 и 8: 2 (две); 

- за партију бр. 9: 4 (четири).  

 

Назив понуђача:  

- „Црна трава“ а.д. 

Лесковац, Пана Ђукића 18; 

 

- „Капапројект“ д.о.о. 

Ниш, Обреновићева 23/1; 

 

- „Global substation solutions“ д.о.о.   

Нови Београд, Милентија Поповића 9; 

  

- „Хармонија пројект“ д.о.о. 

Ваљево, Војводе Мишића 13/б; 

 

- „Euro guardi group“ д.о.о. 

Нови Сад, Руменачка 17; 

 

- „Биро Нептун инжењеринг“ д.о.о. 

Нови Сад, М. Горког 39; 

 



 - „Арко-ентеријер“ д.о.о. 

Нови сад, Руменачка 130/35; 

 

-„АМ 021 градња“ д.о.о. 

Нови Сад,  Коло српских сестара 13/б. 

 

Нови поступак ће бити покренут у складу са потребама Наручиоца и ЗЈН, у што скоријем року. 

 

-  Особа за контакт: 

Стево Кузмановић, дипл.инж.шум. - председник комисије,  тел. 021/557-406. 

                                                   


