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Дел.бр.6592/7 

Датум: 19.01.2016. 

Страна 1 од 2     

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкма ( „Службени гласник РС“ бр. 

124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени 

понуда дел. бр. 6592/6 од 19.01.2016. године за јавну набавку мале вредности -

добра –стручна литература за  васпитно образовни  рад - редни број ЈН Д 15-09,  

Наручилац доноси: 

 
О Д Л У К У  

о обустави поступка 

 ОБУСТАВЉА се поступак за јавну набавку мале вредности -добра –- стручна 

литература за  васпитно образовни  рад,редни број ЈН Д 15-09, из разлога што у 

спроведеном поступку није прибављена ниједна прихватљива понуда. 

Врста предмета јавне набавке: 

 

 

Добра 
x 

 

Услуге 
 

 

Радови 
 

 

Предмет јавне набавке: -добра – стручна литература за васпитно образовни рад ,редни 

број ЈН Д 15-09 

 

Предметна јавна набавка је предвиђена планом набавки Предшколске установе „11 

април“ за 2015. годину.  

Поступак јавне набавке мале вредности покренут је доношењем Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број: 6592/1 од 28.12.2015.године,  а истовремено са доношењем 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке Наручилац је донео Решење о образовању 

Комисије за јавну набавку број: 6592/2 од 28.12.2015.године. 

Процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.  

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 28.12.2015.   године, објавио Позив за 

подношење понуда дел. бр. 6592/5 на Порталу јавних набавки ,интернет страници 

наручиоца и градском порталу. 

Позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом утврђен је критеријум за 

оцену понуда: најнижа понуђена цена. 

Рок за подношење понуда одређен је био  05.01.2016.године до 10,00 сати. 

Поступак отварања понуда водио се у просторијама Предшколске установе „11 април“, 

Нови Београд, ул. Народних хероја бр.12а, дана 05.01.2016.године са почетком у 11,00 

сати. 

До истека рока за подношења понуда 05.01.2016. године до 10:00 часова пристигла је 

једна понуда.  

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке стручна литература за  васпитно 

образовни рад  

Редни број јавне набавке Д 15-09 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 1.500.000,00 динара 



  

Подаци о апропријацији у буџету односно 

финансијском плану 

* 911-предшколско образовање 

*426321 – економска класификација – 

материјали за образовање 

 *00-подекономска класификација 

*04-извор финансирања, сопствена 

средства на терет финансијског плана за 

2015 у годину 

Уговорена вредност без ПДВ-а:   / 

 

Уговорена вредност са ПДВ-ом:        / 

 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 2 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 
Неблаговремене 

понуде 

1. „БОЈ-КОМЕРЦ“ Д.О.О., Београд  
нема 

2. ИП „ЕПОХА“ д.о.о., Пожега 
 

 

Дана 05.01.2016. године Комисија је приступила отварању понуда и извршила преглед. 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање: 

Приликом отварања понуда је констатовано да постоји неслагање у специцификацији 

понуде са  обрасцом структуре цене – Образац 2 конкурсне документације што је и  

забележено у Записнику о отварању понуда  те су  понуђачи БОЈ-КОМЕРЦ“ Д.О.О.( 

понђена цена-1.498.900,00 РСД без ПДВ-а) и ИП „ЕПОХА“ д.о.о., Пожега.( понђена 

цена-954.284,29 РСД без ПДВ-а) доставили  неупоредиве  понуде. 

Сходно томе понуде су неприхватљиве. 

 Напомињемо да је дана 13.01.2016. Наручилац добио допис Секретаријата за 

образовање и дечију заштиту градске управе града Београда бр. VII -02 404-4/2014 од 

13.01.2016. год. у коме обавештавају предшколске установе да је неопходно да обуставе 

покренуте поступке јавних набавки и набавки на које се одредбе ЗЈН не промењују. 

 

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача не постоји пошто није прибављена ниједна прихватљива понуда. 

 

5) Назив односно име понуђача коме се додељује уговор 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да су  пристигле  понуде 

благовремене али да су понуда неприхватљиве јер достављене понуде неупоредиве. 

Сходно горе наведеном за предметну јавну набавку , Комисија после стручне оцене 

понуда констатује да за предметну јавну набавку нису испуњени услови за доношење 

Одлуке о додели Уговора  на основу члана 107 и предлаже одговорном лицу наручиоца 

да донесе Одлуку о обустави поступка у складу са чланом 109 ЗЈН. 

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објаве одлуке 

 на Порталу јавних набавки  и сајту Наручиоца. 

 

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

____________________________ 

                                                                                   Мирјана Секулић 


