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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ   
Датум: 17.10.2017. године 

Број: 02-589/8 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 

68/2015), доносим  

 

ОДЛУКУ 

о обустави преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење 

понуда,  радови на санацији крова и фасаде зграде Филозофског факултета 

ЈН 48/2017 

 

 

 

 

Образложење 

 

1. Предмет, врста поступка, ознака из Општег речника набавке и процењена вредност 

набавке:  

Предмет преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење 

понуда представљају радови на санацији крова и фасаде зграде Филозофског факултета.  

Назив и ознака из општег речника набавки:  

4256000 – радови на крову и посебни грађевински занатски радови. 

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

Основ за примену преговаварачког поступка: члан 36 став 1 тачка 1 Закона о јавним 

набавкама  („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 

2. Подаци о набавци: 

2.1. Редни број: 48/2017. 

2.2. Контна позиција у финансијском плану: 425114 . 

2.3. Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда.  

2.4. Датум покретања поступка: 29.9.2017. године 

2.5. Оквирни датум закључења уговора: -.  
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2.6. Оквирни датум реализације уговора: -.  

3. Имена чланова Комисије за јавну набавку: 

- Проф. др Оливера Кнежевић Флорић, председница, 

-  Мирјана Галоња, чланица, 

-  Соња Костовић, чланица, 

-  Миладин Трифковић, члан, 

- Мирослав Радека, члан, 

- Вања Фекић, члан. 

4. Подаци о представницима понуђача који присуствују преговарачком поступку:  

- Радован Буљић, овлашћени представник Понуђача „Симпро“ доо Нови Сад, Паје 

Радосављевића 19 и „Пак Монт“ сзр, Нови Сад, Паје Радосављевића 31 (заједничка 

понуда). 

 5. Имена других присутних лица: -. 

6. Преговарачки поступак одржан дана 5.10.2017. године са почетком у 11,00 часова.  

7. Елементи о којима се преговара:  

- цена, 

- аванс, 

- гаранција за извршене радове, 

- референце. 

7. Резиме преговарачког поступка: 

У Извештају о стручној оцени понуда број 02-589/7 од 16.10.2017. године, Комисија за 

вођење преговарачког поступка Наручиоца је закључила да са овлашћеним представником 

Конзорцијума понуђача није постигнут договор у вези првог елемента о којем се 

приступило преговорима, укупно понуђеној цени радова на санацији крова и фасаде 

зграде Филозофског факултета. Понуђач није пристао да се цена из понуде број 02-589/4 

од 5.10.2017. године у износу од 3.576.644,96 динара без ПДВ, коригује на максимално 

прихватљивих 3.000.000,00 динара без ПДВ, колико износи вредност расписаних радова 

на санацији крова и фасаде зграде, односно висина планираних средстава по Плану јавних 
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набавки Филозофског факултета за 2017. годину. Овим се стекао услов да се преговарачки 

поступак прогласи неуспешним, односно понуда Конзорцијума неприхватљивом. 

Комисија је предлажила одговорном лицу Факултета да се предметни поступак јавне 

набавке радова на санацији крова и фасаде зграде Филозофског факултета, ЈН 48/2017, 

обустави. 

8. Деканица Филозофског факултета у Новом Саду прихвата образложени предлог 

Комисије за јавне набавке и у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), обуставља преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда, предмет јавне набавке: радови на санацији 

крова и фасаде зграде Филозофског факултета, ЈН редни број набавке 48/2017. 

Наручилац ће ову Одлуку објавити на сајту Факултета и Порталу јавних набавки у року од 

три дана од дана доношења, а након тога обавештење о обустави поступка јавне набавке, у 

складу са Прилогом 3К уз ЗЈН у року од пет дана од дана коначности ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке понуђач може поднети  

Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копију 

истовремено доставља Републичкој комисији, 

у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке 

на Порталу јавних набавки.       

       

                                                               Деканица Филозофског факултета   

   

           _________________                                                                                                                                                               

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, с.р. 


