
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИJА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„СЛАВА КОВИЋ“ 

Јанка Веселиновића бр. 3 

Број: 660 

Датум: 15.06.2020. године 

 

На основу члана 109. став 1. везано за члан 107. став 1. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршилац дужности 

директора Предшколске установе „Слава Ковић“ Богатић доноси:  

 

О Д Л У К У 

о обустави поступка јавне набавке мале вредности 

 

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности намирница и 

прехрамбених производа број  1.1.3/2020 обликован по партијама и то у девет партија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 01.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности, намирница и прехрамбених производа број 1.1.3/2020 

обликована по партијама и то у девет партија, број Одлуке 598. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 03.06.2020. године објавио Позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својом интернет страници број 610. 

Отварање понуда спроведено 12.06.2020. године, у 12,30 часова. 

 

Процењена вредност јавне набавке Према плану набавки и Финансијском плану 

износи 3.750 000,00 динара без ПДВ-а, 4.500 000, 00 динара са ПДВ-ом.  

 

У поступку је пристигла 1 понуда од понуђача ДППУ“Вум“ доо Шабац, ул. 

Стефана Првовенчаног 77/1  Шабац. 

 

Понуда је благовремена. 

 

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. 

 



 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Надлежни орган наручиоца 

_________________________ 

в.д.директора Лидија Симеуновић 

 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију 

 

 


