
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Назив наручиоца:    

Влада Аутономне Покрајине Војводине 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу 
  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 

  

Интернет страница наручица: www.region.vojvodina.gov.rs 

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста предмета: Услуге 

  

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

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

радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке. 

Набавка услуга – дизајн, израда и продукција промотивног материјала за  

Конференцију „4 мотора Европе“, ознака из Општег речника набавки:  

- услуге графичког обликовања - 79822500 

- организовање разних дешавања - 79952000 

- разна канцеларијска опрема и потребштине - 30190000 

  

Процењена вредност јавне набавке: 583.330,00 динара без ПДВ 
 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

Благовремено, тј. до дана 21.05.2013. године до 13:00 часова примљено је укупно 5 

(пет) понуда и то следећих понуђача: 

1. „АДВЕРТО“ д.о.о., Др. Хемпта бр.5, 21000 Нови Сад 

2. „KITCHEN&GOODWOLF“ д.о.о., Војвођанских бригада бр. 4, 21000 Нови Сад 

3. „ГРАФОМАРКЕТИНГ“, Футошка бр.65, 21000 Нови Сад 

4. „КАКО“ д.о.о., Народног фронта бр.19/86, 21000 Нови Сад 

5. „ДЕС“ д.о.о. у реструктуирању, Богдана Гарабантина бр.3, 21000 Нови Сад 

 

Разлог за обуставу поступка: 

Поступак јавне набавке услуга – дизајн, израда и продукција промотивног материјала 

за Конференцију „4 мотора Европе“ обуставља се сходно члану 109. став 2. Закона о 

јавним набавкама из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у 

време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча. 

Након отварања понуда 21.05.2013. године, настале су нове околности, а које се 

односе на чињеницу да је промењено место одржавања Конференције „4 мотора 

Европе“. Планирано место одржавања конференције је била сала у Скупштини АП 

Војводине и у складу са местом одржавања сачињена је техничка спецификација за 



потребан промотивни материјал. Након отварања понуда, Наручилац је добио 

обавештење да је у јуну месецу 2013. године планирана сала заузета због заказивања 

заседања седнице Скупштине АП Војводине и предложено је ново место-локација 

одржавања конференције. Промотивни материјал за конференцију мора да буде у 

потпуности прилагођен месту, тј. локацији одржавања конференције и  ново место 

одржавања конференције захтеваће израду промотивног материјала других димензија, 

другачијег квалитета и квантитета, у односу на димензије, квалитет и квантитет истог 

наведен у техничкој спецификацији за јавну набавку услуга – дизајн, израда и 

продукција промотивног материјала за Конференцију „4 мотора Европе“ (ЈНМВ 6/2013). 

Из наведених разлога неопходно је одредити нову локацију одржавања конференције, 

што ће изискивати и нову техничку спецификацију за промотивни материјал за 

конференцију. 

 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Поступак ће се поново започети када истекне рок за заштиту права.     

 

Остале информације: 

- 

 
                                                    
 


