
Специјална болница за рехабилитацију   Ивањица                
(назив наручиоца) 

Адреса: 13септембар бр 78 

Број: 552/3 

Датум: 30.05.2016.год. 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), ВД директора др Мирослав Поповић  (навести надлежни орган 
наручиоца) доноси:  

О Д Л У К У 

о обустави поступка јавне набавке мале вредности 

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ) , (навести 
врсту и предмет јавне набавке) редни број 05/16 (навести редни број јавне набавке). 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 10.05.2016. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале вредности 
(навести врсту поступка) поступка бр.05/16 , за јавну набавку добара СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ 

(навести врсту и предмет јавне набавке). 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 11.05.2016.године објавио позив за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Разлог за обуставу поступка је: у року за подношење понуда поднета  је једна     
неодговарајућа понуда - члан 109. став 1. Закона 

 (навести разлог: у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда, у року за 
подношење понуда поднете су све неприхватљиве/неодговарајуће понуде - члан 109. став 1. 
Закона, објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године,  односно у наредних шест месеци - члан 109. став 2. Закона).  

Образложење: 

Обзиром да је за партију бр.4 Папирна галантерија пристигла једна неприхватљива понуда 
комисија није вршила бодовање по задатом критеријуму ,већ је након стручне оцене  понуде 
констатовала  да су се стекли разлози за обуставу поступка  па је предложила наручиоцу да се 

поступак обустави у односу на ову партију. Понуђач је доставио  узорке за : -убрус за руке 
сложиви;- убрус за руке ролна;-тоалет папир сложиви;-тоалет папир у боји;-салвете 
једнослојне у  белој боји и-салвете двослојне у    зеленој боји 
Достављени узорци не одговарају захтевима и потребама ове Установе тачније лошег 
су квалитета. 
 
 
 



 Одговорно лице Наручилаца  је прихватио предлог Комисије за спровођење поступка јавне 
набавке ,па је на основу законског овлашћења донео одлуку о обустави за партију бр.4.Папирна 
галантерија   у поступку јавне набавке мале вредности 05/16,као у изреци ове 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 

____________________________ 
           ВД директора  

                                                                                                             др Миролав Поповић 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију 

 

Напомена: 

Ако је поступак јавне набавке обустављен услед разлога који се тичу наручиоца, наручилац је 
дужан да у одлуци о обустави поступка одлучи о трошковима припремања понуде који се 
односе на израду узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошковима прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 




