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   Датум: 21.04.2016. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о обустави поступка јавне набавке мале вредности 

 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 

Врста предмета: добра  

Опис предмета набавке: Електронски анализатор продуката сагоревања  (ознака из 
општег речника набавки: 38300000 - Мерни инструменти) - ЈНМВ 18/16 
 
Процењена вредност јавне набавке: 700.000 динара. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 2 (две) 

Разлог за обуставу поступка: Грешка наручиоца у поступку отварања понуда. 

Образложење: Комисија за предметну јавну набавку je спровeла  поступак отварања 
понуда дана 04.04.2016. године са почетком у 10.15 часова у ЈКП „Грејање“ Панчево Цара 
Душана 7, канцеларија Службе набавке. Отварање понуда је завршено 04.04.2016. године 
у 10.30 часова. Отворена је само понуда  понуђача „СУПЕРЛАБ“ 11070 НОВИ БЕОГРАД, 
Милутина Миланковића 25, сачињен записник и достављен факсом једином понуђачу, 
истог дана у 10.30 часова. Након завршеног отварања понуда,  у 11 часова  Комисији је, 
грешком Наручиоца, донета благовремена понуда понуђача „ЛАБОРАТОРИЈА“ д.о.о. 
ВРЧИН, Београдска 186 заведена код Наручиоца 04.04.2016. у 8.35 часова, под бројем 
10/634, за коју је понуђачу и издата потврда о пријему. 
 

Сазнавши за овај пропуст, Комисија за предметну јавну набавку се поново састала, 

констатовала да је наведена понуда благовремена, али да грешком није стигла до 

Комисије до времена заказаног за отварање понуда – до  10.15 часова. Комисија је 

решила да отвори благовремену понуду што је и учињено истог дана  - 04.04.2016. године 

у 11 часова.  

 

С обзиром да поступак отварања понуда није коректно завршен због грешке наручиоца, 

Комисија није ни радила стручну оцену приспелих понуда већ је предложила директору да 

поступак ЈНМВ 18/16 за набавку електронског  анализатора продуката сагоревања 

обустави у фази пре доношења одлуке о додели уговора, те је и донета одлука о обустави 

поступка. 

Понуђачи нису исказали трошкове поступка  у обрасцу трошкова припреме понуде.  

Када ће поступак бити поново спроведен: у мају 2016. године. 

Лице за контакт: Драгица Радуловић, 064/ 850 7012; dragica.radulovic@grejanje-
pancevo.co.rs                             
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