
Наручилац: 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 
Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке у 
отвореном поступку набавке добара обликоване по 

партијама бр. Д-03/14 
Предмет: Набавка материјала за одржавање 

објеката и опреме Студентског центра у Крагујевцу 
 

Партија 3 Материјал за грејање 

Страна 1 од 2 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја 
Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, објављује Oбавештење о о обустави поступка јавне набавке у 
отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број Д-03/14 за набавку добара под 
називом: Набавка материјала за одржавање објеката и опреме Студентског центра у Крагујевцу, за 
партију 3 Материјал за грејање, због тога што у спроведеном поступку, за наведену партију, није 
прибављена ниједна понуда и сходно нису испуњени услови за доделу уговора. 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 
Крагујевац. 
Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

 
ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета 

 
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Предметна јавна набавка број Д-03/14 спроведена је у отвореном поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 32. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», број 124/12). 

 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет  јавне набавке је набавка  добара под називом: Набавка материјала за одржавање објеката 
и опреме Студентског центра у Крагујевцу. 
Назив и ознака из оштег речника набавки: 

31000000 Електричне машине, апарати опрема и потрошни материјал, расвета 

44500000 Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге 

44115200 Материјал за водоинсталатерске радове и грејање 

44220000 Грађевинска столарија 

44110000 Грађевински материјал 

43800000 Опрема за радионице 

Сагласно члану 3. тачка 35. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12) предмет јавне 
набавке обликован је по партијама, укупно 5 (пет) партија и то: 

Бр.пар. Назив партије Назив из општег речника набавке Ознака из општег 
речника набавки 

1 
Електроматеријал за 
одржавање 

Електричне машине, апарати опрема и 
потрошни материјал, расвета 

31000000 

2 
Водоводни материјал за 
одржавање 

Материјал за водоинсталатерске радове и 
грејање 44115200 

3 Материјал за грејање Материјал за водоинсталатерске радове и 
грејање 44115200 

4 Грејачи по узорку Електричне машине, апарати опрема и 
потрошни материјал, расвета 

31000000 

Алати, браве, кључеви, шарке, спојни 
елементи, ланци и опруге 

44500000 

Грађевинска столарија 44220000 

Грађевински материјал 44110000 
5 Шрафовска роба 

Опрема за радионице 43800000 

 
Врста, опис, количина добара и остали елементи понуде за сваку партију дати су у: спецификацији 
предмета набавке - Прилог 3 и обрасцу понуде - Прилог 6 конкурсне документације. 
Место испоруке добара је у седишту установе на адреси: Студентски центар у Крагујевцу ул. Радоја 
Домановића број 1, 34000 Крагујевац. 
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Обавештење о обустави поступка јавне набавке у 
отвореном поступку набавке добара обликоване по 

партијама бр. Д-03/14 
Предмет: Набавка материјала за одржавање 

објеката и опреме Студентског центра у Крагујевцу 
 

Партија 3 Материјал за грејање 

Страна 2 од 2 

 
 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
У складу са одредбама члана 64. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12)  
укупна процењена вредност јавне набавке добара број Д-03/14 на основу планираних потреба 
наручиоца за период од 12 месеци од дана потписивања уговора, за укупно 5 (пет) партија износи: 
 

Процењена вредност 
набавке/годишња у 
динарима без ПДВ-а 

Процењена вредност 
набавке/годишња у 
динарима са ПДВ-ом 

5.620.000,00 6.744.000,00 

 
На основу члана 68. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12) који 

прописује начин одређивања процењене вредности јавне набавке по партијама, процењена вредност 
по партијама износи за партију:  

  
 

Број партије 
 

Назив партије 
Процењена вредност 
набавке/годишња у 
динарима без ПДВ-а 

Процењена вредност 
набавке/годишња у 
динарима са ПДВ-ом 

3 Материјал за грејање 150.000,00 180.000,00 

 
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА И ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: за партију 3 Материјал за грејање, -  
није прибављена ниједна понуда. 

 
РАЗЛОГ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке добара у отвореном поступку јавне 
набавке обликоване по партијама бр. Д-03/14 по предмету, набавка добара под називом: Набавка 
материјала за одржавање објеката и опреме Студентског центра у Крагујевцу, за партију 3  
Материјал за грејање, у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', 
број 124/12) обуставља се, због тога што у спроведеном поступку, за наведену партију, није 
прибављена ниједна понуда и сходно нису испуњени услови за доделу уговора за дату партију.  
 
КАДА ЋЕ ПОСТУПАК БИТИ ПОНОВО СПРОВЕДЕН:  
Поступак јавне набавке добара за партију 3 Материјал за грејање поново ће бити спроведен 
средином августа месеца 2014.године. 
 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Обавештење о обустави поступка јаване набавке добара за предметну партију објављује се у року од 
5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, у складу са чланом 109. 
став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12),на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

 
 


