
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 

бр.124/12,14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке добара-материјал и 

инвентар за одржавање хигијене ЈНОП ОС 33/2016, Управа за заједничке послове 

покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16                             

                                                

       

                                               о б ј а в љ у ј е  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ И ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ХИГИЈЕНЕ  

ЈНОП ОС 33/2016 

 

Назив наручиоца:    
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 

  

Интернет страница наручица: www.uprava.vojvodina.gov.rs 

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста предмета: добра 

  

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

            Предмет уговора о јавној набавци је набавка добара - материјал и инвентар за 

одржавање хигијене  

 

33761000 – тоалетна хартија 

39830000 – производи за чишћење 

39224000 – метле, четке и други производи разних врста 

39525800 – крпе за чишћење 

39525600 – крпе за посуђе, 

 
  

Процењена вредност: 
9.837.100 

 

Критеријум за доделу уговора: 

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

  

Број примљених понуда: 2 

 

 

 

 

 



 

 

Подаци о понуђачима: 

 
 

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив:  Медицински депо плус доо  

 

Адреса:  

 

Нови Сад 

Ул.Ново насеље II 

Матични број:  08767491 

ПИБ: 100736268 

Законски заступник:  Зоран Марјановић 

2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Назив:  Sagittarius дoo у заједничкој понуди са 

Поли биро ДОО Београд 

Немањина 34. 

Адреса:  

 

Суботица 

Рудић улица бр.2 

 

Матични број Sagittarius:  08715840 

Матични број  Поли биро: 06736335 

ПИБ Sagittarius: 100960325 

ПИБ  Поли биро: 101994300 

Законски заступник  Поли биро: Славољуб Чолић 

Законски заступник Sagittarius:  Зоран Куљић 

Разлог за обуставу поступка: 

Понуђач Медицински депо плус доо је понудио укупну цену за тражена добра по 

спецификацији у укупном износу  од 9.823.620,00 динара без пдв а са пдв 11.788.344,00 

динара. Износ пдв је 1.964.724,00 динара. У фази стручне оцене понуде Комисија је 

извршила проверу рачунске тачности у табели понуде и констатовала да због грешака 

приликом множења количина и јединичне цене и сабирања колона су настале рачунске 

грешке. Дана 14.12.2016. тражена је од понуђача, по члану 93. став 4. Закона о јавним 

набавкама, сагласност за исправку уочених рачунских грешака  и истог дана је 

наручилац прибавио сагласност од понуђача за наведене исправке. По изврешној 

исправци укупна цена без пдв износи 9.862.820,00 динара, са пвд износи 11.835.384,00 

динара а износ пдв је 1.972.564,00 динара. 

Комисија након ове провере констатoвала да је понуда преко процењене вредности 

јавне набавке и   Наручилац је одбија  као неприхватљиву на основу члана 107. Закона 

о јавним набавкама. 

 

Понуђач Sagittarius дoo Суботица у заједничкој понуди са Поли биро ДОО Београд 

је понудио укупну цену за тражена добра по спецификацији у укупном износу  од 

9.802.695,00 динара без пдв а са пдв 11.805.234,00 динара. Износ пдв је 2.002.539,00 

динара. У фази стручне оцене понуде Комисија је извршила проверу рачунске тачности 

у табели понуде и констатовала да због грешака приликом множења количина и 

јединичне цене и код сабирања колона су настале рачунске грешке.  



Дана 14.12.2016. тражена је од понуђача, по члану 93. став 4. Закона о јавним 

набавкама, сагласност за исправку уочених рачунских грешака  и истог дана је 

наручилац прибавио сагласност од понуђача за наведене исправке.  

По изврешној исправци укупна цена без пдв износи 9.837.695,00 динара, са пвд износи 

11.805.234,00 динара, а износ пдв је 1.967.539,00 динара. 

 

Конкурсном документацијом је захтеван додатни услова у погледу финансијског 

капцитета „да нема неликвидности у периоду од 1 године пре објављивања позива“, а да 

овај додатни услов испуњава свако из групе понуђача. Као доказ је тражено да се 

достави  Потврда коју издаје НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, Дирекција за регистре и 

принудну наплату, Одељење за принудну наплату и Образац БОН ЈН за 2013. и 2014. а 

за 2015. годину биланс стања и биланс успеха. За понуђача Sagittarius дoo Суботица су 

достављени ови докази док за понуђача Поли биро ДОО Београд није достављен 

Образац БОН ЈН за 2013. и 2014. а за 2015. годину биланс стања и биланс успеха.  

      У погледу техничког капацитета „да располаже пословним простором за обављање 

делатности која је предмет набавке минимум 100м2 у власништву или закупу и 

магацинским простором минимум 300м2 у власништву или закупу“ достављен је Уговор о 

закупу од 24.02.2014.године између Шијан Илије из Новог Сада, ул Тоне Хаџића 12 и 

Sagittarius дoo Суботица за простор у Ветернику ул.Сувоборска 10 за магацин површине 

300м2 и пословни простор од 100м2 на период од две године, почевши од 1.3.2014.године, 

те наведени уговор је истекао 1.3.2016.године, тако да понуђач није доказао да  има 

тражени технички капацитет у моменту подношења понуде тј.на дан 13.12.2016.године. 

Комисија је констатовала да  заједничка понуда Sagittarius дoo Суботица  са Поли биро 

ДОО Београд,  због наведених недостатака је неприхватљива и Наручилац је одбија  на 

основу  члана 107. Закона о јавним набавкама. 

 

 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Када се стекну законом прописани услови 

 


