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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ  „МИХАЈЛО ПУПИН“ 

23000 ЗРЕЊАНИН 

ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ 

 

Број :       03-6428 /16 

Датум :    01.11.2016.  

 

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/12, 14/15 

и 68/15 ) 

 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ  „ МИХАЈЛО ПУПИН “ ОБЈАВЉУЈЕ 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА У ПОСТУПКУ JAВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА 

                                                              ЈНМВ-У- 07/ 2016 

                                  

 

1. Назив, адреса и Интернет страница Наручиоца : 

Назив : Технички факултет „Михајло Пупин“ 

Адреса : Ђуре Ђаковића ББ 23000 Зрењанин 

Интернет страница : www.tfzr.uns.ac.rs 

2. Врста наручиоца : Научна организација 
 

3. Опис предмета набавке :   Набавка услуге штампања  

 

4. Назив и ознака из општег речника набавке : 

 

    79810000 – Услуге штампања 

  

5. Процењена вредност јавне набавке износи : 3.750.000,00 динара, без ПДВ-а 

 

6. Број примљених понуда и подаци о понуђачима : 

 

Одлука о обустави поступка је донета пре рока који је одређен за достављање 

понуда, непоредно након покретања поступка.  

 

7.  Разлог за обуставу поступка : 

 

Наступањем одређених ситуација које нису могле бити предвиђене у тренутку 

спровођења поступка ове јавне набавке утврђено је да је Наручилац сачинио конкурсну 

документацију која, узимајући у обзир критеријуме и начин како је одређено спровођење 

поступка рангирања понуда, не може на правилна начин да понуде оцени и рангира.   

Сагледавајући све елементе и аспекте сачињавања техничке спецификације као и начин 

сачињавања понуде уочене су нелогичности у самом концепту вредновања евентуалних 
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понуда. Такође ефикасније и примереније би било користити оквирни споразум као 

поступак у овом случају. Цене које се захтевају у обрасцу понуде изазивају недоумице код 

потенцијалних понуђача и касније рангирање истих могло би да доведе исте у 

неравноправан положај, односно не би било реално на основу одређених цена изабрати 

најповољнијег понуђача уколико се не сагледају све цене које су тражене. Количине јесу 

исказане али оне нису обавезујуће и постоји велики број варијанти у којима се Понуђач 

тешко мође определити и формирати цену на основу датих елемената.Наручилац из 

претходно описаних објективних и субјективних разлога који се нису могли предвидети у 

време покретања поступка и који онемогућавају да се претходно започети поступка оконча 

обуставља  поступак. Наручиоц из претходно описаних објективних и субјективних 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 

да се претходно започети поступка оконча обуставља  поступак. Узимајући у обзир 

претходно наведено јасно су разлози зашто се Наручиоц у овом случају одлучио на 

обустављање поступка. 

 

8. Када ће поступак бити поново спроведен 

 

Поступак предметне набавке ће бити спроведен у наредном периоду након конципирања 

нове конкурсне документације. 

 

 

 
 
Одлуку о обустави поступка : 

 

1. Објавити : 

- На Порталу УЈН 

- На Интернет страници факултета 

 

2. Доставити : 

- Архиви 

- Архиви Јавних набавки 

  

 

 

 

                                                             ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

                                                             ________________________________ 

                                                               Декан Проф. др Драгица Радосав                                                                                    

          
 
                                                                                                                                      


