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Број: 5691/1 

Датум: 07.08.2014. 

 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 
 

 

Наручилац Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 

Врста наручиоца Здравствена установа 

Адреса Кнез Данилова 16, Београд 

Интернет страница наручиоца www.dzpalilula.org.rs 

Врста предмета добра 

Опис предмета јавне набавке „Тонери и кертриџи“, Д 42 

Назив и ознака из општег речника 

набавке 
Делови и прибор фотокопирних апарата 

Ознака из општег речника набавке 30125000 

Врста поступка јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  

Процењена вредност јавне набавке 529.595,15 динара 

Број примљених понуда / 

Подаци о понуђачима / 

Разлог за обуставу поступка 

Наручилац је 21.07.2014. године Управи за јавне набавке Републике Србије 

упутио Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка 

(члан 36. став 1. тачка 3) ЗЈН), број 5225, у складу са чланом 36. став 2. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12). Како на основу члана 

36. став 6. ЗЈН, испитивање постојања основа за спровођење преговарачког 

поступка не задржава даље активности наручиоца у случају преговарачког 

поступка из члана 36. став 1. тачка 3) ЗЈН, наручилац је дана 24.07.2014. године 

донео Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива на 

основу члана 36. став 1. тачка 3) ЗЈН.  

 

Пре истека рока за подношење понуда Управа за јавне набавке Репубилке 

Србије је донела Мишљење број 404-02-2738/14 од 30.07.2014. године у коме 

износи став да нису испуњени услови за примену преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, предвиђеног чланом 36. став 1. 

тачка 3), па је на основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'' бр. 124/12) и Мишљења Управе за јавне набавке Републике Србије 

404-02-2738/14 од 30.07.2014. године наручилац одлучио да обустави 

предметни поступак јавне набавке. 

Поновно спровођење поступка 
набавка тонера ће бити спроведена кроз отворен поступак јавне набавке који је 

у току 


