
Наручилац: 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:         101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-
kg.rs/nabavke 
Е-маил: nabavke@studentskicentar-
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Обавештење о обустави поступка јавне набавке 

преговарачки поступак са објављивањем позива за 

подношење понуда за јавну набавку добара  

број Д - 04/15 

члан 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) 

Предмет: Набавка средстава за одржавање хигијене, 

дезинфекционих средстава и папирне конфекције за 

потребе Студентског центра у Крагујевцу 

Партија 4 Папирна конфекција и остали материјал за 

одржавање хигијене 

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, 14/15 и 68/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. 

Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, објављује oбавештење о обустави поступка јавне 

набавке у  преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку 

добара број Д - 04/15, спроведеном на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

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 добара бр. Д-04/15 спроведена је преговарачком поступку са 

објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку добара број Д - 04/15, на основу 

члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) 

у коме наручилац, не мењајући услове за учешће у поступку, техничке спецификације и 

критеријуме за доделу уговора, позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном 

поступку јавне набавке добара број Д-01/15 и предмету набавке обликованом по партијама, под 

називом: Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне 

конфекције за потребе Студентског центра у Крагујевцу, да за партију 4 Папирна конфекција и 

остали материјал за одржавање хигијене допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим. 

Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном. 

Такође, у овом преговарачком поступку услов је и да уговорена цена не буде већа од упоредиве 

тржишне цене, као  и да се са дужном пажњом провери квалитет предмета јавне набавке. 

Са напред изнетих разлога, а у смислу одредби Закона, испуњени су услови да наручилац у 

овом поступку набавке није био дужан да објави позив за подношење понуда.  

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара број Д-04/15 под називом: Набавка средстава за 

одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције за потребе Студентског 

центра у Крагујевцу, партија 4 Папирна конфекција и остали материјал за одржавање хигијене. 

Назив и ознака из општег речника набавки  :  
Вреће и кесе за отпад од полиетилена 19640000 

Тоалетна хартија, марамице, пешкири за 
руке и салвете 33760000 

Метле, четке и други производи разних 
врста 39224000 

4 

Папирна конфекција и остали материјал за 
одржавање хигијене 

Разни готови текстилни производи 39525000 

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу, за укупно 4 (четири) партије износи: 

 
Процењена вредност 
набавке/годишња у 
динарима без ПДВ-а 

Процењена вредност 
набавке/годишња у 
динарима са ПДВ-ом 

4.500.000,00 5.400.000,00 

  

На основу члана 68. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) који прописује начин одређивања процењене вредности јавне набавке по партијама, 

процењена вредност по партијама износи за партију:  



Наручилац: 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:         101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-
kg.rs/nabavke 
Е-маил: nabavke@studentskicentar-
kg.rs 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 

преговарачки поступак са објављивањем позива за 

подношење понуда за јавну набавку добара  

број Д - 04/15 

члан 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) 

Предмет: Набавка средстава за одржавање хигијене, 

дезинфекционих средстава и папирне конфекције за 

потребе Студентског центра у Крагујевцу 

Партија 4 Папирна конфекција и остали материјал за 

одржавање хигијене 

Страна 2 од 2 

 

  
 

Број партије 
 

Назив партије 
Процењена 

вредност 
набавке/годишња у 
динарима без ПДВ-а 

Процењена 
вредност 

набавке/годишња у 
динарима са ПДВ-ом 

4 Папирна конфекција и 

остали материјал за 

одржавање хигијене 

1.100.000,00 1.320.000,00 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА И ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: није било примљених понуда 

 

РАЗЛОГ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА:  

Поступак јавне набавке добара у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење 

понуда (члан 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 ), за јавну набавку добара број Д - 04/15 и предмету набавке обликованом по партијама, под 

називом: Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне 

конфекције за потребе Студентског центра у Крагујевцу, партија 4 Папирна конфекција и остали 

материјал за одржавање хигијене, у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама 

(''Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15) обуставља се на основу Одлуке о обустави поступка 

јавне набавке број 678 од 11.09.2015. године, због тога што није било понуда за учешће у поступку 

преговарања, одн. нису  испуњени услова за доделу уговора у складу са Законом.  

 

КАДА ЋЕ ПОСТУПАК БИТИ ПОНОВО СПРОВЕДЕН:  

Предметна јавна набавка за партију 4 Папирна конфекција и остали материјал за одржавање 

хигијене биће спроведена до краја текуће године, у складу са законом. 

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Обавештење о обустави поступка јаване набавке 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, 14/15 и 68/15), на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke, као и на Порталу службених 

гласила Републике Србије и база прописа, сагласно члану 57. став 2. истог Закона.  

 


