Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8.
Број ЈНМВ: IV 04-404-2/7-2020
Датум: 09.03.2020. год.
На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Председник Општине Нови Бечеј д о н о с и
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке
1. ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК за јавну набавку-Набавка услуге пројектовање балон сале,

спортских и туристичких садржаја на стадиону у Новом Бечеју за коју наручилац спроводи
поступак јавне набавке мале вредности по Одлуци о покретању поступка јавне набавке број
ЈНМВ IV 04-404-2/7-2020 од 03.03.2020. године.
Образложење

Наручилац је дана 03.03.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, бр. IV 04-404-2/7-2020 , за набавку услуге пројектовање балон сале, спортских и
туристичких садржаја на стадиону у Новом Бечеју.
Наручилац је дана 03.03.2020. године Позив и Конкурсну документацију поставио Порталу јавних
набавки, на сајту општине www.novibecej.rs, за наручиоца: Општина Нови Бечеј.
Рок за подношење понуда истиче 11.03.2020. године.
Наручилац је навео у пројектном задатку: За потребе инвеститора Општине Нови Бечеј, потребно
је урадити комплетну пројектно техничку документацију и то: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ, ПРОЈЕКАТ ЗА
ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ за изградњу вишенаменског спортског
објекта у оквиру катастарске парцеле број 11111, КО. Нови Бечеј на којој се налази стадион ФК
''Јединство'' Нови Бечеј.
Наведена парцела 11111 у КО Нови Бечеј, не постоји.
Добијање грађевинске дозволе неће бити могуће, као ни извршење предмета јавне набавке.
Наручилац је, у жељи да исправи грешку, везану за број парцеле извршио увид у евиденцију
Републичког Геодетског завода те на основу података из катастра непокретности утврдио следеће:
Парцела која се налази на стадиону, а на којој је требало да се врши пројектовање, а касније и
изградња сале је под бројем 6493 ко Нови Бечеј, на адреси Млекарска ББ.
У подацима о имаоцима права на предметној парцели, утврђено је да се ради о парцели која је у
власништву државе Републике Србије 1/1 а на којој право коришћења има Ф.К. „Јединство“ Нови
Бечеј.

Наручилац није извршио проверу власништва парцеле на време, из убеђења да предметна парцела
припада локалној самоуправи Нови Бечеј. Наручилац нема овлашћења да располаже предметном
парцелом.
Наручилац ће обуставити предметни поступак јавне набавке мале вредности.
Предметни поступак ће бити поново покренут када се стекну услови за то.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана пријема Одлуке, уз уплату 60.000,00 динара, сврха уплате:
ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
прималац: Буџет Републике Србије, шифра плаћања: 253 или 153, рачун 840-30678845-06 са
позивом на број одобрења: Број или ознака јавне набавке.
Сагласно одредбама члана 156. став 4. ЗЈН, ако поднети захтев за заштиту права није основан,
подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу, на његов писмени захтев, надокнадити
трошкове настале по основу захтева за заштиту права.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца у року од три дана од дана
доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:
_____________________
Саша Максимовић

