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На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
Општинска управа општине Нови Кнежевац објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац 

 
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општинска управа општине Нови Кнежевац, 
Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, ПИБ: 101460424, матични број: 08385327, 
www.noviknezevac.rs 
 

Врста наручиоца – Општинска управа. 
 

Врста поступка – Отворени поступак јавне набавке.   
 
Опис предмета набавке – Предмет јавне набавке су радови на санација дела водоводне мреже у 
насељу Нови Кнежевац. 
 
Назив и ознака из општег речника јавних набавки – 45232151 – радови на обнови водоводне 
мреже. 
 
Процењена вредност јавне набавке – Износи 21.988.343,90 динара без ПДВ-а. 
 
Број примљених понуда и подаци о понуђачима –  Примљена је 1 (једна) понуда, и то: 

1) Заједничка понуда „ЈАВОРНИК“ ДОО, Суботица, Пролетерских бригада бр.123, ПИБ 
100961109, матични број 08480087, кога заступа директор Миленко Танасић, „ПОТИСКИ 
ВОДОВОДИ – TISZA MENTI VIZMUVEK“ ДОО, Хоргош, Железничка бр.22, ПИБ 
100787707, матични број 08025355, кога заступа директор Весна Маркотић и „ГРАДИНА“ 
ДОО, Суботица, Пролетерских бригада бр.123, ПИБ 100961094, матични број 08681228, кога 
заступа директор Мирјана Белић. 

 
Разлог за обуставу поступка – Заједничка понуда групе понуђача „ЈАВОРНИК“ ДОО из Суботице, 
„ПОТИСКИ ВОДОВОДИ – TISZA MENTI VIZMUVEK“ ДОО из Хоргоша и „ГРАДИНА“ ДОО из 
Суботице, одбија се и сматра неприхватљивом на основу члана 106. став 1. тачка 3) Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), јер садржи битне недостатке, односно понуђач 
је доставио тражена средства финансијског обезбеђења али иста нису усклађена са износима 
финансијског обезбеђења на начин како је то дефинисано у конкурсној документацији, као и због 
тога што понуђена цена превазилази процењену вредност јавне набавке. 
 
Када ће поступак бити поново спроведен – Поступак ће поново бити спроведен током августа 2018. 
године. 
 
Лице за контакт – Дамир Недељков, дипл.економиста мастер 
e-mail: javnenabavke@noviknezevac.rs 
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