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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Назив наручиоца: ЈКП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад 

Адреса наручиоца: Масарикова бр.17, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца: www.vikns.rs 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности  

Врста предмета: Добра 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника: набавка и уградња ЛЕД 

расвете у старој и новој филтер станици, ЈН број 77/18; назив и ознака из ОРН – 

плафонска светлећа тела – 31524100; зидна светлећа тела - 31524200. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 3.000.000,00  динара без ПДВ-а. 

 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: Наручилац је благовремено примио три  

понуде:  

− самостална понуда понуђача: Romax trade д.о.о. Доситејева 2, 21000 Нови Сад, са 

матичним бројем: 08518815, ПИБ: 100731745 чији  је законски заступник Чедомир 

павићевић.  

− самостална понуда понуђача: Step - atex д.о.о. Солунских добровољаца 64, 21212 

Степановићево, са матичним бројем: 21165441, ПИБ: 109344355 чији је законски 

заступник Немања Карић.. 

− самостална понуда понуђача: Manes д.о.о. Београдски пут бб, 34310 Топола, са 

матичним бројем: 17391011, ПИБ: 100899998 чији  је законски заступник Душан 

Добричић. 

 

Разлог за обуставу поступка: Нису се стекли услови за доделу уговора из члана 107. став 

1, Закона о јавним набавкама, из разлога што наручилац није примио нити једну 

прихватљиву понуду 

 

Када ће поступак бити поново спроведен: Уколико Наручилац обезбеди финансијска 

средства у 2019.-ој години, поступак ће бити поново спроведен. 

 

Остале информације: Након доношења Решења Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки бр.4-00-1159/2018 од 25.12.2018. године којим се одбија као 

неоснован Захтев за заштиту права подносиоца Захтева, „Manes“ д.о.о. из Тополе, као и 

Захтев за накнаду трошкова поступка заштите права истог подносиоца Наручилац ЈКП 

„Водовод и канализација“ Нови Сад доноси ово Обавештење о обустави поступка јавне 

набавке. 

http://www.vikns.rs/

