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ОБАВЕШТЕЊЕ 

о обустави поступка јавне набавке мале вредности за Партије 1 и 4 

1. Врста наручиоца: високошколска установа. 

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број 

7/2016, дел. бр. 493 од 05.05.2016. године, позиција 1.1.4. у плану јавних набавки 

за 2016. годину. 

3. Врста предмета набавке су добра. 

4. Опис предмета набавке: канцеларијски материјал.  

5. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:  

 22800000 – Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, 

фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски материјал; 

 30192000 – Канцеларијски материјал; 

 30197000 – Ситна канцеларијска опрема; 

 30199000 – Канцеларијски материјал од хартије и други артикли. 

6. Предмет јавне набавке је обликован у 4 партије и то: 

 Партија 1: Канцеларијски материјал општег типа, 

 Партија 2: Папир, 

 Партија 3: Прибор за беле магнетне табле, 

 Партија 4: Канцеларијски материјал за библиотечко пословање. 

7. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 850.000,00 динара без ПДВ-а, 

а процењена вредност партија које се обустављају износи 520.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

8. Укупан број примљених понуда: 2 (две). Понуде су доставили следећи понуђачи:  

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Час 

01-493/5 
Сзтр МОСТ, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 

2, 34000 Крагујевац 
19.05.2016. 

1115 

01-493/7 
SGM доо, ул. Радоја Домановића бр. 

15, 34000 Крагујевац 19.05.2016. 
1125 

9. Поступак јавне набавке је обустављен за 2 партијe и то: 

 Партија 1: Канцеларијски материјал општег типа, и 

 Партија 4: Канцеларијски материјал за библиотечко пословање.  

10. Предметни поступак за наведене партије је обустављен у фази: после истека 

рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора. 

11. Разлог за обуставу поступка је: 

http://www.pmf.kg.ac.rs/


 за Партију 1 у року за подношење понуда није поднета ниједна одговарајућа 

понуда, 

 за Партију 4 у року за подношење понуда није поднета ниједна одговарајућа 

понуда. 

12. Када ће поступак бити поново спроведен: одмах по истеку рока за подношење 

захтева за заштиту права на одлуку о обустави поступка. 

13. Лице за контакт: Владимир Димитријевић, руководилац Техничко-

информатичке службе, e - mail адреса: vladad@kg.ac.rs, тел: 034 300 250, факс: 

034 335 040. 

mailto:vladad@kg.ac.rs

