
 

 

 

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/2012,14/2015 и 68/2015), Општинска управа Мали Зворник, Краља Петра I бр.38 

објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 за  Партију I – Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама. 

 

у поступку јавне набавке мале вредности Адаптација и санација објекта Дома 

културе у Цулинама и адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту 

општинске управе Мали Зворник обликоване у партије,број 404-113 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

Општинска управа Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник, 

www.malizvornik.rs 

2. Врста наручиоца: локална самоуправа 

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности  

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке је Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама и 

адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе Мали 

Зворник обликоване у партије 

Партија I – Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама.  

Партија II – Адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе 

Мали Зворник. 

Назив и ознака из општег речника набавки су:  

45000000- грађевински радови 

 5. Процењена вредност јавне набавке: 1.333.333,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне набавке -Партија I-700.000,00 динара без ПДВ-а 

6. Број примљених понуда и подаци о понуђачима Партија I- :  примљена  је једна 

понуда Бранко Ђукнић ПР Молерско трговинска радња ЂУКА БОЈЕ  Лозница,Боре 

Станковића бр.22 

 

7. Разлог за обуставу поступка:Понуда је неприхватљива јер понуђач  уз понуду није 

доставио Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75.Закона о јавним набавкама 

,Изјаву о независној понуди,Изјаву о поштовању обавеза из члана 75.став 2.Закона о 

јавним набавкама,Образац понуде.За кадровски капацитет за једног дипломираног 

инжењера са лиценцом 410 или 411копију лиценце  са потврдом Инжењерске коморе 

Србије,пријава (М образац) и уговор о раду или уговор о  обављању привремених и 

повремених послова чији је предмет ова јавна набавка  или ангажовани  уговором  о делу 

или други одговарајући уговор о радном ангажовању,за једног зидара  и једног молера 

пријава (М образац) и уговор о раду или уговор о  обављању привремених и повремених 

послова чији је предмет ова јавна набавка  или ангажовани  уговором  о делу или други 

одговарајући уговор о радном ангажовању и фотокопија дипломе или уверења за тесара и 

молера и за два НК радника није приложена пријава (М образац) и уговор о раду или 

уговор о  обављању привремених и повремених послова чији је предмет ова јавна набавка  

или ангажовани  уговором  о делу или други одговарајући уговор о радном ангажовању 

http://www.malizvornik.rs/


8. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак ће бити поново спроведен након 

доношења нове одлуке о покретању  поступка јавне набавке 

 

 

 

 

 

               


