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Обавештење о обустави поступка јавне набавке у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга  

бр. 03/15 
Предмет:  УСЛУГЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА 

РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ШТАМПАЧА, РАЧУНАРСКЕ 
МРЕЖЕ, СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПОЖАРА, 

СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И ТЕЛЕФОНИЈЕ  
ЗА ПОТРЕБЕ УСТАНОВЕ  

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР У КРАГУЈЕВЦУ 
 

Партија 3 Сервисирање и одржавање телефонских 
централа и телефонске мреже 

Страна 1 од 2 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја 

Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, објављује Oбавештење о о обустави поступка јавне набавке у  

поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 03/15 по предмету набавке обликованом по 

партијама, за набавку услуга под називом: Услуге текућих поправки и одржавања рачунарске 

опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео 

надзора и телефоније за потребе Студентског центра у Крагујевцу Партија 3 Сервисирање и 

одржавање телефонских централа и телефонске мреже, због тога што су у спроведеном поступку за 

наведену партију достављене неприхватљиве понуде, које прелазе износ процењене вредности 

јавне набвке.    

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 

Крагујевац. 

Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Предметна јавна набавка бр. 03/15 спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», број 124/12 и 14/15). 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је набавка услуга број 03/15 под називом: Услуге текућих поправки и 

одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију 

пожара, система видео надзора и телефоније за потребе Студентског центра у Крагујевцу. 

Назив и ознака из општег речника набавки:  

50300000 
Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску 
опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему 

50312000 Одржавање и поправка рачунарске опреме 

50313000 Одржавање и поправка репрографских уређаја 

50610000 Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме 

50334000 Услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију и жичану телеграфију 

50343000 Услуге поправке и одржавања видео опреме 

 

Сагласно члану 3. тачка 35. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12 и 

14/15) предмет јавне набавке обликован је по партијама, укупно 4 (четири) партије и то: 
Број 
парт. 

Назив партије Назив из општег речника набавке 

Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне 
рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и 
аудиовизуелну опрему 

Одржавање и поправка рачунарске опреме 
1 

Сервисирање и одржавање 
рачунарска опреме, мрежне опреме и 
штампача 

Одржавање и поправка репрографских уређаја 

2 
Сервисирање и одржавање стабилног 
система за детекцију пожара 

Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме 

3 

Сервисирање и одржавање 
телефонских централа и телефонске 
мреже 

Услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију и 
жичану телеграфију 

4 
Сервисирање и одржавање систем 
видео надзора 

Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме 
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Партија 3 Сервисирање и одржавање телефонских 
централа и телефонске мреже 

Страна 2 од 2 

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

У складу са одредбама члана 64. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 

14/15) укупна процењена вредност предметне јавне набавке, на основу планираних потреба 

наручиоца за период од 12 месеци од дана потписивања уговора, за укупно 4 (четири) партије 

износи: 

 

Процењена 

вредност 

набавке/годишња 

у динарима без 

ПДВ-а 

Процењена 

вредност 

набавке/годишња 

у динарима са 

ПДВ-ом 

1.250.000,00 1.500.000,00 

 

На основу члана 68. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 

14/15) који прописује начин одређивања процењене вредности јавне набавке по партијама, 

процењена вредност по партијама износи за партију:  

  

 

Број 

партије 

 

Назив партије 

Процењена 

вредност 

набавке/годишња 

у динарима без 

ПДВ-а 

Процењена 

вредност 

набавке/годишња 

у динарима са 

ПДВ-ом 

3. Сервисирање и 

одржавање телефонских 

централа и телефонске 

мреже 

100.000,00 120.000,00 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА И ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: примљене су три понуде и то 

следећих понуђача: 

� понуда бр. 209 од 23.03.2015.год. понуђача „Metro Security“доо Крагујевац, ул. Краља 

Петра I 25/8, матични број 20048786, ПИБ 103920394; 

� понуда бр. 210 од 23.03.2015.год. понуђача „Tehnosector“доо Крагујевац, ул. Краља 

Александра I Kaрађорђевића бр. 34, матични број 20619872, ПИБ 106515039; 

� понуда бр. 211 од 23.03.2015.год. понуђача „Мине“доо Крагујевац, ул. Булевар краљице 

Марије бр.5, матични број 17447157, ПИБ 102281747; 

 

РАЗЛОГ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке услуга у поступку јавне набавке мале 

вредности бр. 03/15 по предмету набавке обликованом по партијама за набавку услуга под називом: 

Услуге текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног 

система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније за потребе Студентског центра у 

Крагујевцу Партија 3 Сервисирање и одржавање телефонских централа и телефонске мреже, у 

складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12 и 14/15) 

обуставља се, због тога што су у спроведеном поступку за наведену партију, прибављене  

неприхватљиве понуде чија вредност прелази процењену вредност јавне набавке.  

 

КАДА ЋЕ ПОСТУПАК БИТИ ПОНОВО СПРОВЕДЕН:  

У складу са одредбама члана 109.став 2. Закона о јавним набавкама  (Службени гласник РС“, број 

124/12 и 14/15) предметна јавна набавка неће се понављати до краја текуће године. 

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Обавештење о обустави поступка јаване набавке услуга за предметну партију објављује се у року 

од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, у складу са чланом 

109. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12 и 14/15), на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

 

 


