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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-51/2017-27 
Дана: 08.11.2017. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs  
            
 
 
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 1.1.6/2017 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ПОМОЋ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 
 

ПО ПАРТИЈИ 5 - набавка котла за централно грејање 
 
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 јавне набавке – Јавна набавка мале вредности добара са редним бројем ЈН 
1.1.6/2017 – Набавка грађевинског материјала и опреме за помоћ интерно расељеним 
лицима. 
  
Врста предмета јавне набавке – Добра. 
 
Набавка је обликована по партијама. 
Партија 5 – набавка котла за централно грејање. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке – Партија 5: 44620000 – радијатори и котлови 
за централно грејање и делови. 
 
Процењена вредност јавне набавке – По партији 5 (набавка котла за централно грејање) 
процењена вредност износи 125.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
Критеријум за доделу уговора – Најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда и подаци о понуђачима –  пристигла је 1 (једна) понуда, и то: 
 

1. „SUPIĆ COMPANY“ DOO,  са седиштем у Кањижи-Зимоњићу, ул. Џемала Биједића 
бр.бб, матични број 08748039, кога заступа директор Константин Супић. 

 
Разлог за обуставу поступка – Понуда понуђача „SUPIĆ COMPANY“ DOO из Кањиже-
Зимоњића превазилази процењену вредност набавке по предметној партији и садржи битне 
недостатке. 
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Када ће поступак бити поново спроведен – Поступак ће поново бити спроведен током 
месеца новембра 2017. године. 
 
Лице за контакт – Дамир Недељков, дипл.економиста-мастер  
e-mail: javnenabavke@noviknezevac.rs  
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