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Обавштење о поништењу поступка јавне 

набавке за јавну набавку добара у поступку 

јавне набавке мале вредности бр. 01/16 

 

Предмет: Набавка ХТЗ опреме и радних униформи 

за потребе Студентског центра у Крагујевцу 
 

Страна 1 од 1 

 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1, 34000 

Крагујевац, објављује Oбавештење о поништењу поступка јавне набавке број 01/16 за набавку 

добара под називом: Набавка ХТЗ опреме и радних униформи за потребе  Студентског центра у 

Крагујевцу.  

 

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 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара број 01/16 под називом: Набавка ХТЗ опреме 

и радних униформи за потребе  Студентског центра у Крагујевцу.  

Назив и ознака из општег речника набавки:  

18000000 Одећа, обућа, пртљаг и прибор 

18100000 Радна одећа, специјална радна одећа и прибор 

18330000 Мајице са кратким рукавима и кошуље 

18400000 Посебна одећа и прибор 

18800000 Обућа 

Врста, опис, карактеристике и остали елементи понуде дати су у: Спецификацији предмета 

набавке - Прилог 3 и Обрасцу понуде - Прилог 6 конкурсне документације. 

Место испоруке, магацин у седишту наручиоца, на адреси: Студентски центар у Крагујевцу 

ул. Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац. 

 

ОСНОВ ЗА ПОНИШТЕЊЕ ПОСТУПКА       

      Наручилац је у предметном поступку набавке добара донео Одлуку о додели Уговора број 153 

од 16.03.2016. године која је погрешна са становишта примене материјалног права, односно 

одредби члана 70. Закона о јавним набавкама о примени општих правила о техничким 

спецификацијама.  

       Како је Одлука о додели уговора број 153 од 16.03.2016. године коначна, то је наручилац 

поступио у смислу одредби члана 258. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 

и 31/2001 и „Сл.гласник РС“, бр.30/2010) који прописује у ставу (1): „ Решење се може у свако доба 

огласити ништавим по службеној дужности или по предлогу странке или јавног тужиоца, у ставу (2): 

„Решење се може огласити ништавим у целини или делимично“. 

       Са изнетог,  а применом субсидијарног прописа, оцењено је да су у конкретном случају, због 

материјалне незаконитости (погрешне примене материјалног права од стране наручиоца), испуњени 

услови за оглашавање ништавом Одлуке о додели уговора број 153 од 16.03.2016. године, тиме и 

предметног поступка јавне набавке добара у целини. 

 

 


