
 

                                                                                                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Предшколска Установа 

„Слава Ковић“, Богатић 

Број: 678/1 

Дана: 22.06.2020.год 

Богатић 

На основу члана 55. и члана 109. Закона о јавним набавкама (``Сл. Гласник Р.С.`` бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015) а у складу са Прилогом 3К Закона о јавним набавкама, в.д. директора  

Предшколске установе „Слава Ковић“ Богатић дана 22.06.2020. године, доноси:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 мале вредности број: 1.1.3/2020 

 

Наручилац: Предшколска Установа „Слава Ковић“, Богатић, ул: Јанка Веселиновића, 

бр: 3. 

ПИБ: 101441203 

Матични број: 07121466 

Редни број јавне набавке: 1.1.3/2020 

Предмет јавне набавке : добра -   набавка намирница и прехрамбених производа 

Врста поступка:  Јавна набавка  мале вредности 

Назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 – храна, пиће и други сродни 

производи 

 

Процењена вредност јавне набавке  износи 3.750.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

укупно 4.500.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Поступак је обустављен по прегледу и оцени пристигле понуде.  

 

У поступку је пристигла 1 понуда од понуђача ДППУ“Вум“ доо Шабац. Ул. Стефана 

Првовенчаног 77/1 Шабац. 

 

Разлог за обуставу поступка:  

По прегледу и оцени понуде у Извештају о стручној оцени понуда, наручилац је понуду 

понуђача ДППУ“Вум“ доо Шабац, ул. Стефана Првовенчаног 77/1  Шабац,  одбио као 

неприхватљиву, из разлога што понуђена цена за јавну набавку намирница садржи понуђену 

цену већу од процењене вредности јавне набавке, односно цену у износу од 4.063.143,00 динара 

без ПДВ-а. 

 

Чланом 107. став 1.  ЗЈН предвиђено је да је наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.  

 

Обзиром да је у поступку јавне набавке мале вредности пристигла само једна понуда која 

није прихватљива, односно садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, 

није могуће применити ни члан 107. став 4. ЗЈН, па се  сходно члану 109. став 1. доноси одлука 

као у изреци одлуке. 

 

Поступак ће бити поново спроведен даном коначности Одлуке о обустави поступка јавне 

набавке намирница и прехрамбених производа, односно 22.06.2020. године. 

  

в.д. директора           

                                                                                               

__________________________________ 

                                            Лидија Симеуновић  

                                                                                 


