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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ   
Датум: 6.4.2017. године 

Број: 02-181/10 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 

68/2015), доносим  

 

ОДЛУКУ 

о обустави поступка јавне набавке 

 

 

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности редни број 12/2017, услуга чишћења 

и одржавања подних облога, столица и фотеља.   

 

 

Предмет јавне набавке 

 

Редни број набавке 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки  

 

Процењена вредност јавне набавке 

 

Предметни поступак је обустављен у фази: 

 

1. Пре истека рока за подношење понуда 

2. После истека рока за подношење понуда, а  

пре доношења Одлуке о додели уговора 

3. После додношења Одлуке о додели уговора, а 

пре закључења уговора 

 

 

Образложење 

Наручилац је дана 24.2.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале 

вредности, услуга чишћења и одржавања подних облога, столица и фотеља, ЈН редни број 

12/2017.  

У складу са ЗЈН, Наручилац је објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки Републике Србије и интернет страници 

Филозофског факултета. 

Набавка услуге чишћења и 

одржавања подних облога, 

столица и фотеља. 

ЈН 25/2016 

услуге чишћења - 9091000 

500.000,00 динара без ПДВ 

 

+ 
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Дана 23.3.2017. године је одржано јавно отварање понуда, о чему  је вођен Записник о 

отварању понуда број 02-181/8  од 23.3.2017. године.  

У Записнику о отварању понуда број 02-181/8 од 23.3.2017. године, констатовано је да су 

до истека рока за пријем понуда, 23.3.2017. године у 9,00 часова, примљене 3 (три) 

понуде: 

1. „Алтона“ доо, Београд, Ристе Марјановића  25, делововодни број понуде: 02-181/5 

од 21.3.2017. године, време пријема понуде: 8,10 часова. 

2. „Рилекс“ доо, Београд, Симе Игуманова 60, деловодни број понуде: 02-181/6 од 

22.3.2017. године, време пријема понуде: 11,15 часова. 

3. „ЛТС Аладин“, Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 22, деловодни број понуде:          

02-181/7 од 23.3.2017. године, време пријема понуде: 8,40 часова. 

Дана 24.3.2017. године у 14,00 часова, из  фаха Техничке службе Филозофског 

факултета,  прослеђена је Општој служби понуда Понуђача „Ланива“ доо, Београд, 

Владимира Гортана бр. 24/1, запакована у оригиналну заштитну (стандардну) 

амбалажу „Пост-Експреса“, Београд, број пошиљке Е 582 488 095 РС, датум и време 

слања пошиљке: 21.3.2017. године у 17,00 часова, време пријема у писарници 

Фалултета: 22.3.2017. године у 8,50 часова. 

Понуда Понуђача „Ланива“ доо, Београд, Владимира Гортана 24/1 је примљена у року 

(24 сата пре истека рока за пријем понуда), али је њено постојање као понуде у 

поступку јавне набавке констатовано по истеку рока за пријем понуда и поступка 

јавног отварања понуда (отварање понуда је одржано 23.3.2017. године у 11,05 часова, 

понуда „Ланиве“ доо, Београд, је уручена Општој служби 24.3.2017. године). 

Да би се обезбедила равноправност свих учесника у поступку јавне набавке, Комисија 

за јавне набавке Наручиоца је предложила Одговорном лицу да се предметни поступак 

јавне набавке услуге чишћења и одржавања подних облога, столица и фотеља, ЈН 

12/2017. поништи, да се  понуда Понуђача „Ланива“ доо, Београд, Владимира Гортана 

24/1, врати Понуђачу неотворена у оригиналној коверти, да се донесе Одлука о 

обустави поступка, иста огласи на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки, Београд, 

те да се након истека жалбеног рока од 5 дана од дана објаве Одлуке, поступак понови. 
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Поступајући у складу са образложеним предлогом Комисије за јавне набавке, 

Одговорно лице Наручиоца доноси одлуку као у диспозитиву, те се поступак јавне 

набавке услуге мале вредности, чишћење и одржавање подних облога, столица и 

фотеља, ЈН редни број набавке 12/2017, обуставља. 

 

Поновни поступак предметне  јавне набавке услуге, биће реализован у складу са 

Законом. 

Наручилац ће ову Одлуку објавити на сајту Факултета и Порталу јавних набавки у 

року од три дана од дана доношења, а након тога обавештење о обустави поступка 

јавне набавке, у складу са Прилогом 3К уз ЗЈН у року од пет дана од дана коначности 

ове Одлуке. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке понуђач може поднети  

Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копију 

истовремено доставља Републичкој комисији, 

у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке 

на Порталу јавних набавки.       

      Деканица Филозофског факултета  

    

                                                                                                                       

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, ср 


