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   Датум: 09.03.2015. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о обустави поступка јавне набавке мале вредности 

 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 

Врста предмета: услуге  

Опис предмета набавке: услуге обезбеђења објеката (назив и ознака из Општег речника 
набавки: услуге обезбеђења, 79710000) – ЈНМВ 78/16 
 
Процењена вредност јавне набавке: 980.000 динара. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 9 (девет) 

Разлог за обуставу поступка: су нови  моменти везани за  измену  финансијског  плана  

због потребе  штампања рачуна за испоручену услугу грејања и топле воде у складу са 

законским прописима од стране засебног предузећа и потреба да се финансијска 

средства  преусмере, а потреба  наручиоца за услугом обезбеђења објекта ће се 

решавати на други начин у оквиру Предузећа и неће се  понављати  у наредних шест 

месеци - члан 109. став 2. Закона).  

Разлози обуставе поступка у овој набавци  се тичу наручиоца и наручилац је дужан да 

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.  

Понуђач је у обрасцу трошкова припреме понуде тражио накнаду трошка од 100.000 

динара на име консултантских услуга адвоката везано за јавну набавку. Међутим, 

наручилац не може признати тражени трошак јер се не односи на израду било каквих  

узорака или модела или трошкова прибављања средства обезбеђења, при чему је 

тражени трошак  несразмерно велики за  наведену услугу.  

Образложење: Наручилац ће, уместо ангажовања Агенције за услуге обезбеђења 

објеката, премештањем запослених (унутрашње резерве – у складу са рационализацијом 

у јавном сектору) или ангажовањем лица у радном односу на одређено време или ван 

радног односа до 10% укупног броја запослених, организовати обезбеђење објекта. 

Када ће поступак бити поново спроведен: евентуално, након шест месеци, у зависности од 

спроведене рационализације. 

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


