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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ   
Датум: 3.7.2017. године 

Број: 02-398/10 

 

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 38/2017, услуга физичко-

техничког обезбеђења објекта Филозофског факултета.    

 

 

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 22.5.2017. године  донео Одлуку о покретању јавне набавке мале 

вредности, услуга физичко-техничког обезбеђења објекта Филозофског факултета,           

ЈН редни број 38/2017.  

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. 

Услуга физичко-техничког 

обезбеђења објекта Филозофског 

факултета 

ЈН број 38/2017 

чуварске службе - 79713000 

500.000,00 динара без ПДВ 

 

 

+ 
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Дана 8.6.2017. године је одржано јавно отварање понуда, о чему  је вођен Записник о 

`отварању понуда број 02-398/5.  

У Записнику о отварању понуда, Комисија Наручиоца образована Решењем број 02-398/2 

од 22.5.2017. године, закључила  је да је до истека рока за пријем понуда, 8.6.2017. године 

у 9,00 часова, примљена 1 (једна) понуда: 

„Добергард“ доо, Београд, Школски трг 5, делововодни број понуде: 02-398/4  од 6.6.2017.  

године.  

Дана 9.6.2017. године, Комисија за јавне набавке Наручиоца је сачинила Извештај о 

стручној оцени понуда број 02-398/6, у којем је  закључено да је запримљена понуда 

Понуђача „Добергард“ доо, Београд, Школски трг 5, делововодни број понуде: 02-398/4  

од 6.6.2017.  године, благовремена, одговарајућа и прихватљива, и предложила 

одговорном лицу Наручиоца да са наведеним понуђачен закључи уговор у поступку 

предметне набавке. 

Деканица Филозофског факултета дана 12.6.2017. године доноди Одлуку о додели уговора 

број 02-398/7, у којем прихвата образложени предлог Комисије и уговор у поступку јавне 

набавке услуге физичко-техничког обезбеђења објекта Филозофског факултета, додељује 

Понуђачу „Добергард“ доо, Београд, Школски трг 5, деловодни број понуде: 02-398/4  од 

6.6.2017.  године. 

Наручилац дана 21.6.2017. године на адресу Понуђача, Школски трг 5, шаље 

препорученом пошиљком  потписане примерке Уговора о набавци предметне услуге, 

деловодни број Уговора: 02-398/8 од 20.6.2017. године. 

Понуђач „Добергард“ доо, Београд, дана 28.6.2017. године доставља Допис број 02-398/9, 

у којем обавештава Филозофски факултета да због других пословних обавеза, одустаје од 

потписивања Уговора, и враћа примерке истих непотписане. 

Обзиром да је у предметном поступку достављена само једна понуда, те да Наручилац 

није у могућности да примени члан 113. став 3. Закона о јавном набавкама  („Сл.гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) – закључење уговора са следеће пласираним 

понуђачем по основу Одлуке о додели уговора,  одговорно лице Наручиоца доноси одлуку 

као у диспозитиву. 
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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, с.р. 


