
ЕКОНОМСКО – ТРГОВИНСКА ШКОЛА 

„ ПАЈА МАРГАНОВИЋ „ 

Број: 1684/2 

Датум: 05.11.2018. 

Панчево  

  

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

68/15; у даљем тексту: ЗЈН), директор Економско-трговинске школе „ Паја Маргановић „ 

из Панчева ( у даљем тексту Наручилац ) доноси 

  

                                      ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

                        јавне набавке добара – набавка 5 пројектора, број 3/18  

I Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности – набавка 5 пројектора број 3/18, 

по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на Интернет 

страници Наручиоца дана 26.10.2018. године обзиром да ни једна понуда не испуњава 

услове односно не одговара техничкој спецификацији из услова наведених у конкурсној 

документацији. 

 II Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

                                                              Образложење 

Наручилац је дана 23.10.2018. године донео одлуку о покретању  поступка јавне набавке 

бр.3/18, за јавну набавку мале вредности, набавка добара – набавка 5 пројектора. 

 За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 26.10.2018. године. 

 До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су 3 понуде. 

 Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и о њима сачинила извештај. 

 У извештају о стручној оцени понуда бр. 1684/2 од 05.11.2018. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

1)            Предмет јавне набавке је: 5 пројектора 

 2)            Процењена вредност јавне набавке износи: 250.000,00 динара са ПДВ-ом. 



 3)           Укупан број поднетих понуда: 3 ( три ) 

 

Основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. ДОО „ АСПРИНТ“ Земун                     - 

2. 
 АД „ ИНФОРМАТИКА „ 

Београд 
                   - 

3. 
 ДОО „ РЦЦ Електроникс „ 

Београд 
                   - 

  

4)            Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 

одбијање и цена: 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде и  

понуђена цена тих понуда 

1. 

 ДОО „ Аспринт“ Земун  Непотпуна документација, 

понуђач није доставио тражено 

средство обезбеђења, понуда не 

одговара техничкој 

спецификацији из услова 

конкурса 

2. 

 АД „ Информатика „ 

Београд 

Понуда не одговара техничкој 

спецификацији из услова 

конкурса 

3. 

ДОО „ РЦЦ  Електроникс „ 

Београд 

Понуда не одговара техничкој 

спецификацији из услова 

конкурса 

  

5)            Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена) 

   

6)            Разлози за обуставу поступка: 

Комисија је након стручне оцене понуда констатовала да су се стекли следећи разлози за 

обуставу поступка: све пристигле понуде не одговарају техничкој спецификацији из усло-

ва конкурса – понуђени су пројектори који су неадекватне резолуције, краћег гарантног 

рока од траженог у условима конкурса, мањег броја ХДМ улаза.... односно све пристигле 

понуде су неодговарајуће и неприхватљиве. 



Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка.  

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од 5 дана (у зависно-

сти од врсте поступка јавне набавке) од дана њеног објављивања на Порталу јавних наба-

вки. Захтев се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комиси-

ји за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи 

елементе прописане чланом 151. ЗЈН-а.   

 

                                                                                              Д и р е к т о р 

                                                                                       Параушић Милан 

 

     

 


