
Наручилац: 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:          101509490 
Текући 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 поништењу поступка јавне 

набавке за јавну набавку услуга у поступку 

јавне набавке мале вредности бр. 02/16 
 

Предмет: Набавка услуга 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 1 Сервисирање и одржавање рачунарска 

опреме, мрежне опреме и штампача 

Страна 1 од 2 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

      На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, 

објављује Oбавештење о поништењу поступка јавне набавке број 02/16 за набавку услуга под 

називом: Набавка услуга 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, за партију 1 Сервисирање и одржавање рачунарска опреме, 

мрежне опреме и штампача. 

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 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је набавка услуга бр. 02/16 под називом: Набавка услуга 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    

Ознака из ОРН Назив 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 

У складу са чланом 3. тачка 35) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) предмет јавне набавке обликован је по партијама, укупно 4 (четири) партије, и то:  

 
Број 
парт. 

Назив партије 
Назив из општег речника 

набавке 
Ознака из 

ОРН 

1 
Сервисирање и одржавање 
рачунарска опреме, мрежне 
опреме и штампача 

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

50300000 

Одржавање и поправка 
рачунарске опреме 

50312000 

Одржавање и поправка 

репрографских уређаја 
50313000 

2 
Сервисирање и одржавање 
стабилног система за 
детекцију пожара 

Услуге поправке и одржавања 
безбедносне опреме 

50610000 

3 
Сервисирање и одржавање 
телефонских централа и 
телефонске мреже 

Услуге поправке и одржавања 
опреме за жичану телефонију 
и жичану телеграфију 

50334000 

4 
Сервисирање и одржавање 
систем видео надзора 

Услуге поправке и одржавања 
безбедносне опреме 

50610000 

 

 

 



Наручилац: 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:          101509490 
Текући 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 поништењу поступка јавне 

набавке за јавну набавку услуга у поступку 

јавне набавке мале вредности бр. 02/16 
 

Предмет: Набавка услуга 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 1 Сервисирање и одржавање рачунарска 

опреме, мрежне опреме и штампача 

Страна 2 од 2 

 
ОСНОВ ЗА ПОНИШТЕЊЕ ПОСТУПКА       

      Наручилац је у предметном поступку набавке донео Одлуку о додели Уговора број 214 од 

28.03.2016. године која је погрешна са становишта примене материјалног права, у смислу одредби 

члана 77. Закона о јавним набавкама о достављању доказа о испуњености услова, одн. која у 

формалноправном смислу не садржи податке прописане чл.105 и 108. став 4. Закона.  

       Како је Одлука о додели уговора број 214 од 28.03.2016. године коначна, то је наручилац 

поступио у смислу одредби члана 258. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 

и 31/2001 и „Сл.гласник РС“, бр.30/2010) који прописује у ставу (1): „ Решење се може у свако доба 

огласити ништавим по службеној дужности или по предлогу странке или јавног тужиоца, у ставу (2): 

„Решење се може огласити ништавим у целини или делимично“. 

       Са изнетог,  а применом субсидијарног прописа, оцењено је да су у конкретном случају, због 

због материјалне и формално правне неправилности, испуњени услови за оглашавање ништавом 

Одлуке о додели уговора број 214 од 28.03.2016. године, тиме и предметног поступка јавне набавке 

услуга за предметну партију. 

 

 


