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Број: ЈНМВ-2/07-179-7  Знак: ЉЉР 

Дана:24.06.2017.  Веза: ЈНМВ-2/07 

 
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015),  a у вези са чланом 107. став 3. истог Закона, у поступку јавне набавке мале 
вредности услуге евалуације Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ у складу са 
дефинисаним пројектним задатком, број ЈНМВ-2/07-179, одговорно лице Наручиоца доноси: 
 
 
  ОДЛУКУ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
услуге евалуације Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“  

БРОЈ: ЈНМВ-2/07-179 
 

Обуставља се поступак јавне набавке услуге евалуације Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска 
престоница културе“ . 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке спроводи се на основу Одлуке о покретању јавне набавка број ЈНМВ-2/07-
179 од 19.05.2017. године и Плана јавних набавки број 77 од 21.03.2017. године. 

Позиција у финансијском плану са које је предвиђено финансирање предметне набавке је 539-
Трошкови осталих услуга. 

Позив за достављање понуда је објављен на порталу јавних набавки 04.06.2017. године и сајту 
Фондација ”Нови Сад 2021 - Европска престоница културе”.  

Процењена вредност ове набавке је 416.666,67 динара без обрачунатог ПДВ-а. 

Критеријуми по којима ће се вршити избор најповољније понуде је најнижа цена. 

Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

Набавка услуге евалуације Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска 
престоница културе“ 

Ознака из општег речника 
набавке: 73110000 - Услуге истраживања 

Процењена вредност јавне 
набавке (без ПДВ-а)  416.666,67 динара 

Подаци из Плана јавних 
набавки 1.2.26. 

Подаци о апропријацији у 
буџету, односно у 
финансијском плану 539-Трошкови осталих услуга 

 
У року предвиђеном за достављање понуда, 13.06.2017. године до 11.00.часова није пристигла 
ниједна понуда те Комисија предлаже да се, сагласно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама, 
поступак јавне набавке услуге евалуације Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 
обустави обзиром на то да нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о 
јавним набавкама, односно из разлога што наручилац није прибавио најмање једну исправну, 
одговарајућу и прихватљиву понуду и није у могућности да предложи доношење одлуке о додели 
уговора.  
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је, на основу 
законског овлашћења донело Одлуку о обустави поступка јавне услуге евалуације Пројекта „Нови 
Сад 2021 – Европска престоница културе“. 
 
Наручилац ће, одмах након протека рока за покретање захтева за заштиту права поново покренути 
поступак набавке услуге услуге евалуације Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница 
културе“. 
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Ову Одлуку о обустави поступка  јавне набавке објавити у року од три дана на порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 
 
 
 

 
              Фондација ”Нови Сад 2021” 

___________________________ 
Немања Миленковић, директор 

 


