
 

 

Република Србија  

Општина Мали Иђош 

Председник општине 

Мали Иђош, Главна ул. бр. 30 

Бр.: 404-19-6/2019-01 

Дана: 25. 04. 2019. године 
 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласникРС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Председник општине Мали Иђош доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

у  поступку јaвне нaбaвке мале вредности бр.404-19/2019-01 :   

Дневне услуге у заједници- боравак особа са инвалидитетом 

 

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ  поступак јавнe набавке мале вредности: Дневне услуге у заједници- боравак 

особа са инвалидитетом, број ЈН 404-19/2019-01. 

 

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три 

дана од дана доношења. 

 

3. Објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од пет дана од дана коначности 

ове одлуке. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 12.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности добара, бр.ЈН 404-19/2019-01– Дневне услуге у заједници- боравак особа са 

инвалидитетом.  

Назив и ознака из општег речника набавки:  85310000 – Услуге социјалне заштите. 

           Дана 15.04.2019.год, Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу    јавних 

набавки, и својој интернет страници. 

 

           Благовремено, тј.до дана 24.04.2019.год., до 09,00 часова, запримљена је 1 понуда и то понуда 

следећег понуђaча:  

број под којим је 

понуда заведена  

назив или шифра 

понуђача  

404-19-П1/ 2019-01 
Удружење за заштиту мајки и деце „ИЗИДА“-општине 

М.Иђош 

 

           Јавно отварање понуда одржано је 24.04.2019.год., о чему је сачињен Записник бр.404-19/2019-

01. 

 

Предметни поступак је обустављен у фази: након прегледа и стручне оцене понуда, а пре  

доношења одлуке о избору најповољније понуде. 

 



 

 

Разлог за обуставу поступка: у складу са чл.109.ЗЈН-а, Наручилац је донео Одлуку о обустави 

поступка предметне набавке јер нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора, и то  

из следећих разлога: 

Понуда понуђача Удружење за заштиту мајки и деце „ИЗИДА“-општине М.Иђош је одбијена   као 

неприхватљива на основу чл. 3.тачка 33. и чл.106.тачка 1. и тачка 4. ЗЈН. Понуда  је оцењена као 

неприхватљива јер  је понуђач  у обрасцу понуде уписао понуђени рок важења понуде од 15 дана, 

што је у супротности са чланом 90 ЗЈН, а није потписан ни модел уговора. Такође, понуђач уз понуду 

није доставио фотокопију важеће лиценце (решења) Министарства за рад запошљавање и социјалну 

политику, како је прописано чланом 76 и 77 ЗЈН-а и што је захтевано конкурсном документацијом. 

Понуђена цена је 2.100.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда није прибављена ни једна прихватљива 

понуда. 

 

           Након спроведене стручнe оцене понуда, Председник општине Мали Иђош, је сагласно члану 

109. ЗЈН,  донео одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке, како је наведено у 

диспозитиву. 

 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне набавке 

које садржи податке из Прилога 3К уз Закон о јавним набавкама у року од пет дана од дана 

коначности ове одлуке. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а копију истовремено 

доставити Републичкој комисији, у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

 

 

Председник општине 

           ____________________ 

              Марко Лазић 


