
На основу члана 109, став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 

14/15,68/15) ,а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке - Услуге ПДТ 

инфраструктуре, ПАРТИЈА БР.3- Услуге ПДТ за реконструкцију  Прерадовићеве улице са 

пропратном комуналном инфраструктуром, редни број ЈН ОП 1.2.13 и Одлуке о обустави 

поступка број: : 404-16/2020-II-9 од 05.08.2020. године 

 Република Србија- Аутономна Покрајина Војводина 

Општинска управа Општине Сремски Карловци,ул. Трг Бранка Радичевића 1 

 Служба за јавне набавке 

Објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О  ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 

Република Србија–Аутономна Покрајина Војводина, Општинска управа 

Општине Сремски Карловци,ул. Трг Бранка Радичевића 1, Служба за јавне 

набавке; интернет страница : www.sremskikarlovci.rs 

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: 
- Предмет јавне набавка: услуга –Услуге ПДТ инфраструктуре – 

     ПАРТИЈА бр.3- Услуге ПДТ за реконструкцију  Прерадовићеве улице са пропратном   

     комуналном инфраструктуром 

- Ознака из ОРН: 71242000- Израде пројеката и нацрта 
- Процењена вредност: износи 2.500.000,00 динара без обрачунатог пдв-а. 

4. Број примљених понуда и подаци о понуђачу: 

За предметну јавну набавку примљена је једна (1) понуда: 

 

                                          1.    ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

                                1.1 Заједничка понуда групе понуђача  

Назив: „AG UNS Arhitektonsko građevinski institut“

 д.о.о  из Новог Сада 

Адреса: Др Ђорђа Јоановића бр.4, Нови Сад 

http://www.sremskikarlovci.rs/
http://www.sremskikarlovci.rs/
http://www.sremskikarlovci.rs/


Матични број:  20734639 

ПИБ: 107062214 

Законски заступник: (лице овлашетно 

за потписивање уговора ) 

       Драгомир Радовановић , директор 

Начин подношења понуде: Носилац посла у групи понуђача 

1.2 Основни подаци о понуђачу из групе понуђача 

Назив: „ Кото“ д.о.о из Београда 

Адреса: Војводе Степе 466 

Матични број:  07805896 

ПИБ: 101735058 

Законски заступник:(лице овлашетно за 

потписивање уговора ) 

Ђорђе Томић, директор 

Начин подношења понуде: Члан групе понуђача 

            5. Разлог за обуставу поступка: 

- Група понуђача ”AG UNS Arhitektonsko građevinski institut“ д.о.о из  Новог Сада, улица: Др 

Ђорђа Јоановића 4, као   носилац посла у групи понуђача, и „ Кoto “  д.о.о из Београда , 

улица: Војводе Степе 466,  члан групе понуђача, понудили су укупну цену у износу од 

3.400.000,00 динара без пдв-а, што је већи износ од процењене вредности јавне набвке за 

партију бр.3 која износи,2.500.000,00 динара без пдв-а Комисија констатује да су сходно 

члану 107 став 1, а у вези сачланом  3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама пристигла 

понуда неприхватљива, те да нису испуњени услови за доношење Одлуке о додели 

уговора. 

6. Када ће поступак бити поново спроведен: октобар- децембар 2020. Године 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈН ОП 1.2.13 


