
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:

Центар за културу Пожаревац

Пожаревац, Јована Шербановића бр. 1

www.czkpo.rs

Култура

Поступак јавне набавке мале вредности

Услуге

Услуге – закуп бине и бинске опреме за одржавање  Виминацијум феста – митови 
данас
ОРН: 70200000 – Услуге давање сопствене имовине у најам или закуп,

432.500,00  динара без ПДВ-а.

1. PRVA VOJOĐANSKA CYBER AGENCIJA, Прерадовићева 59а, Петроварадин 



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
Увидом у конкурсну документацију, (страна 27. од 30.) наручилац је захтевао; '' Сваки Понуђач је дужан 
да уз понуду достави меницу за озбиљност понуде, која се издаје у висини од 10% од висине укупне 
вредности уговора без  пдв-а .Меница за озбиљност понуде траје најмање колико и важење 
понуде.Меница мора бити регистрована, безусловна и платива на први позив, потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача  и оверена печатом понуђача.''  Даље, на истој страни конкурсне 
документације наручилац је навео: '' У случају да понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, 
захтев за регистрацију менице и менично овлашћење на начин предвиђен овом тачком конкурсне 
документација иста ће бити одбијена као неприхватљива.''. 
Супротно напред цитираним захтевима из конкурсне документације понуђач PRVA VOJOĐANSKA CYBER 
AGENCIJA, Прерадовићева 59а, Петроварадин, је доставио меницу и менично овлашћење а да притом 
није доставио захтев за регистрацију менице. Комисија наручиоца је извршила увид на сајт НБС и 
додатно  утврдила да у понуди достављена меница није регистрована.
Закон о јавним набавкама у члану 106. Битни недостаци понуде наводи, у ставу 1. ''Наручилац ће 
одбити понуду ако;'' и у тачки 3. става 1.; ''понуђач није доставио тражено средство обезбеђења''.
Како из свега напред наведеног произилази да понуђач, супротно захтевима из конкурсне 
документације, није доставио тражено средство обезбеђења на начин коко је то захтевано, то понуда 
наведеног понуђача садржи битни недостатак понуде из члана 106. став 1. тачка 3) ЗЈН те се иста  
ОДБИЈАЈА   као НЕПРИХВАТЉИВА

поступак неће бити поновљен.

Одлука о покретању поступка ЈН НМВ 1.2.2/2019 бр. 1666. од 07.06.2019. године
Одлука о обустави поступка ЈН НМВ 1.2.2/2019 бр. 1833. од 17.06.2019. године


