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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-8/41 
Дана: 01.03.2016. 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. 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 
 
Назив, адреса и интернет страница наручиоца – Општинска управа општине Нови 
Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, интернет страница 
www.noviknezevac.rs  
 
Врста наручиоца – Орган локалне самоуправе. 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке – Предмет јавне 
набавке су добара – Успостављање видео надзора у школама на територији општине 
Нови Кнежевац, набавка бр. ЈН 1.1.4/2016. Шифра из општег речника јавних набавки: 
32323500 – систем за видео надзор. 
 
Процењена вредност јавне набавке – износи 1.100.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Број примљених понуда и подаци о понуђачима – пристигло је 5 (пет) понуда, и то: 
 

1. „STAR MASTER“ DOO (понуда и измена и допуна понуде), са седиштем у Кули, 
Маршала Тита бр.220, ПИБ 106104870, матични број 20535938, телефон 063/89-101-18, 
факс 025/722-524 и e-mail адреса starmasterzare@gmail.com , кога заступа овлашћено 
лице Жарко Криваћевић, 

 
2. Заједничка понуда „TISAB“ DOO, са седиштем у Новом Београду, Тошин бунар 

бр.143, ПИБ 100423132, матични број 17309838, телефон 011/31-03-999, факс 011/21-46-
434 и e-mail адреса office@tisab.rs , кога заступа овлашћено лице Зоран Бановић и 
„VARNOST-FITEP“ AD Beograd, са седиштем у Земуну, Гундулићева бр.8-10, ПИБ 
100015322, матични број 07026935, телефон 011/26-17-134, факс 011/21-94-015 и e-mail 
адреса office@varnost-fitep.rs , које заступа овлашћено лице Предраг Крстић, 

 
3. „ALARM SYSTEMS“ DOO, са седиштем у Суботици, Парк Рајхл Ференца бр.13, ПИБ 

104104031, матични број 20074361, телефон 024/670-888, факс 024/523-913 и e-mail 
адреса office@alarmsystems.rs , кога заступа овлашћено лице Зоран Цветковић,  

 
4. „SECAM CCTV CORPORATION“ DOO, са седиштем у Београду, Војводе Богдана 

бр.34, ПИБ 107723434, матични број 20859407, телефон/факс 011/241-81-81 и e-mail 
адреса ivana.stanojev@secamcctv.co.rs , кога заступа овлашћено лице Зоран Перишић, 
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5. „TESLA SISTEMI“ DOO, са седиштем у Београду, Милентија Поповића бр.32а, ПИБ 
104593699, матични број 20194596, телефон 011/711-45-35, факс 011/714-83-11 и e-mail 
адреса a.milosavljevic@tesla.rs , кога заступа овлашћено лице Зоран Татомировић. 

 
Разлог за обуставу поступка – Понуде понуђача „STAR MASTER“ DOO из Куле, „TISAB“ 
DOO из Новог Београда и „VARNOST-FITEP“ AD Beograd из Земуна (заједничка понуда), 
„ALARM SYSTEMS“ DOO из Суботице и „TESLA SISTEMI“ DOO из Београда садрже битне 
недостатке, док понуда понуђача „SECAM CCTV CORPORATION“ DOO из Београда садржи 
битне недостатке и превазилази износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
 
Поступак ће поново бити спроведен у року од најдуже 20 дана од дана објављивања овог 
Обавештења. 
 


