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Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено 

ЗЗЈЗ-ОБ-036  01/02 17.08.15. 

Дел.број : 01-20-II-2/2018 - 10 

Датум : 13.8.2018. године 

 

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

68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда у отвореном поступку јавне набавке добара - 

потрошног лабораторијског материјала обликованог по партијама број: 2/2018 заведен под 

бројем: 01-20-II-2/2018 - 8 од 10.8.2018. године, др Сандра Радловић – директор Завода за јавно 

здравље Кикинда у Кикинди, ул. Краља Петра I број 70 (у даљем текст: Наручилац) донела је 

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

БР. 01-20-II-2/2018 
 

 Обуставља се поступак јавне набавке добара потрошног лабораторијског материјала 

број: 2/2018 обликованог по партијама за: 
 

Партију 2 - ДИЈАГНОСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ II 
 

по позиву за подношење понуде број: 01-20-II-2/2018 - 4 од 26.6.2018. године и конкурсној 

документацији број: 01-20-II-2/2018 од 26.6.2018. године, објављеним на Порталу управе за 

јавне набавке 26.6.2018. године, из разлога што нису испињени услови за доделу уговора јер за 

наведене партије наручиоц није добио ни једну понуду. 

Наручилац ће року од 60 дана од дана коначности ове Одлуке покренути нови поступак 

јавне набавке добара за: 
 

Партију 2 - ДИЈАГНОСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ II 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 26.6.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне 

набавке добара потрошног лабораторијског материјала обликованог по партијама број: 

2/2018, заведену под бројем: 01-20-II-2/2018. 

За наведену јавну набавку наручилац је на Порталу управе за јавне набавке и својој 

интернет страници дана 26.6.2018. године објавио позив за подношење понуде број: 01-20-II-

2/2018-4 од 26.6.2018. године и конкурсну документацију број: 01-20-II-2/2018 од 26.6.2018. 

године. 

Након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај о стручној 

оцени понуда јавне набавке у отвореном поступку потрошног лабораторијског материјала 

http://www.zavodki.org.rs/
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Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено 

ЗЗЈЗ-ОБ-036  01/02 17.08.15. 

обликованог по партијама број: 2/2018 заведен под бројем: 01-20-II-2/2018-8 од 10.8.2018. 

године. 

У Извештају је Комисија за јавну набавку констатовала следеће: 
 

1. Предмет јавне набавке и процењена вредност: 

Предмет јавне набавке је набавка добара потрошног лабораторијског материјала број: 2/2018. 
 

Партија 2 - ДИЈАГНОСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ II, - ОРН 33696200ЛА21 реагенси за тестирање крви, 

за лабораторијске намене, процењене вредности 250.000,00 без обрачунатог ПДВ-а 
 

2. Разлози за обуставу поступка: 
 

Партија 2 - ДИЈАГНОСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ II јер није примљена ни једна понуда. 
 

 Комисија је предложила наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступак за наведену патију. 
 

Наручилац је уважио предлог Комисије и на основу свега напред реченог одлучио да 

обустави поступак јавне набавке у отвореном поступку за набавку добара 2/2018 потрошног 

лабораторијског материјала за: 

Партију 2 - ДИЈАГНОСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ II 
 

као и да у року од 60 дана од дана коначности ове Одлуке покрене нови поступак јавне 

набавке. 
 

На основу свега напред изнетог решено је на начин утврђен у диспозитиву ове одлуке. 
 

Упутство о правном средству: 
 

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 

њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Истовремено 1 (један) 

примерак захтева за заштиту права подносилац доставља Републичкој комисији. 
 

Доставити: 

1. Објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, 

2. Архиви. 

                                                                                            НАРУЧИЛАЦ 
 

_________________________________ 

Директор Завода Др Сандра Радловић 

Спец.епидемиологије 
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