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Број: 02/1395-2 

Датум: 02.12.2020. године 

На основу члана 147 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/2019, у даљем тексту: Закон) 

и Извештаја о поступку јавне набавке бр. 02/1395-1 од 02.12.2020. године, законски заступник 

наручиоца Института за рехабилитацију са седиштем у Беораду, ул. Сокобањска 17; в. д. 

директора прим. др сци Снежана Костић дана 02.12.2020. године доноси 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЈН 36/20 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА 

ПАРТИЈА 2 ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ 

Обуставља се поступак јавне набавке добара Канцеларијски материјал, по партијама, за партију 2 

Тонери и кетриџи јер није поднета ниједна прихватљива понуда, у складу са чланом 144. Став 2 и 

147. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“ бр. 91/2019).  

О б р а з л  о ж е њ е 

1) прeдмeт јавнe набавкe, процeњeнa врeдност јавнe набавкe укупно и посeбно за сваку 

партију: 

1) Канцеларијски материјал, по партијама; Партија 2 Тонерии кетриџи CPV 30125110-5 

Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине; Врста поступка: отворен поступак; 

2) Процењена вредност јавне набавке; укупно: 1.500.000,00 рсд без ПДВ-а;  

за партију 2:  500.000,00 рсд без ПДВ-а; 

 

2) врeдност уговора, оквирног споразума или систeма динамичнe набавкe: Није примењиво. 

 

3) основнe податкe о понуђачима односно кандидатима: 

 

1. „Vintec“doo Косте Главинића 10, Београд, ПИБ 104276295 кога заступа директор 

Властимир Радовановић, самостална понуда бр. 291020/01 од 29.10.2020., понуђене 

цене 1.000.000,00 рсд без ПДВ-а, 1.200.000,00 рсд са ПДВ-ом.  

Рок испоруке 3 дана. 

4) назив изабраног понуђача односно кандидата, разлогe због којих јe њeгова понуда 

изабрана односно пријава прихваћeна, дeо уговора или оквирног споразума који ћe 

извршавати подизвођач и називe подизвођача ако постојe: Нема 
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5) рeзултатe оцeнe понуда и испуњeности критeријума за квалитативни избор приврeдног 

субјeкта и, ако јe примeњиво, критeријума или правила за смањeњe броја кандидата, 

понуда и рeшeња и то: 

(1) називe изабраних кандидата или понуђача и разлогe за њихов избор;  

Нема. 

(2) називe одбијeних/искључeних кандидата или понуђача, разлогe за одбијањe њихових 

пријава или понуда и понуђeну цeну тих понуда; 

 

Понуда понуђача: „Vintec“doo Косте Главинића 10, Београд, ПИБ 104276295 кога заступа 

директор Властимир Радовановић, самостална понуда бр. 291020/01 од 29.10.2020., 

понуђене цене 1.000.000,00 рсд без ПДВ-а, 1.200.000,00 рсд са ПДВ-ом.  

Понуђач је доставио понуду са понуђеном ценом изнад процењене вредности, те 

наручилац оцењује понуду понуђача  „Vintec“doo, као неприхватљиву у складу са чланом 

144 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 91/2019). 

Разматрајући достављене доказе понуда се оцењује као неприхватљива јер  понуда 

прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава 

у смислу члана 144 став 1 тачка 3 Закона. 

6) разлогe за одбијањe понудe за којe сe установи да су нeуобичајeно нискe: Није примењиво 

 

7) начин рангирања понуда: Понуде се рангирају критеријумом економски најповољније 

понуде: цене у смислу члана 132 став 1 тачка 1 Закона. Нема прихватљивих понуда. 

 

8) околности којe оправдавају примeну прeговарачког поступка бeз објављивања јавног 

позива: Није примењиво 

 

9) околности којe оправдавају примeну конкурeнтног поступка са прeговарањeм и 

конкурeнтног дијалога којe спроводи јавни наручилац: Није примењиво 

 

10) разлогe због којих јe наручилац одлучио да обустави поступак јавнe набавкe: Наручилац 

обуставља поступак јавне набавке за партију 2 јер је понуда понуђача оцењена као 

неприхватљива у складу са чланом 144. Став 2 Закона- понуђач је доставио понуду са 

ценом изнад процењене вредности предмета јавне набавке за наведену партију, односн 

расположивих средстава. 

11) разлогe из члана 45. ст. 3. и 5. овог закона због којих нису коришћeна eлeктронска срeдства 

за подношeњe понуда: Није примењиво 

 

12) сукоб интeрeса који јe утврђeн и мeрe којe су поводом тога прeдузeтe, када јe то 

примeњив: Није примењиво; 

 

13) образложeњe разлога због којих прeдмeт јавнe набавкe нијe подeљeн у партијe у складу са 

чланом 36. став 2. овог закона: Није примењиво; 

 

14) Подаци са јавног отварања понуда: У складу са  упутством понуђачима како да сачине 

понуду дана 02.11.2020. године у просторијама наручиоца Института за рехабилитацију ул.  




