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Република Србија 

ДОМ  ЗА  СМЕШТАЈ  ОДРАСЛИХ  ЛИЦА    КУЛИНА 

ПИБ:  100313224 ,      МАТИЧНИ  БРОЈ:  07106815 

18214   КУЛИНА,     ПАК:  680901 

ТЕЛ.:  018 / 613-822,   018 / 613-856,     ФАКС: 018 / 613-816 

www.кulina.org.rs     domkulina@gmail.com 
 

Број:     02 –   1677 /8   

Датум:  27.06.2019. године. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012) и 

Извештаја комисије за јавне набавке број 02- 1677 /7   од 27.06.2019 године, ''Директор Дома 

за смештај одраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, доноси:  

О Д Л У КУ  

о обустави поступка 

''Директор Дома за смештај одраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, као наручилац, у 

отвореном поступку јавне набавке добара велике вредности - набавке Лекова и санитетског 

материјала (  33600000 ) бр. 1.1.7.-2019 Д 2, констатује се да до истека рока предвиђеног у 

документацији за доставу понуда до 27.06.2019. године до 10.00 часова није  пристигла ни 

једна понуда и да је потребно поновити поступак у складу са одредба Закона о јавним 

Набавкама.. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 28.5.2019. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне 

набавке добара велике вредности - набавке Лекова и санитетског материјала (  33600000 ) бр. 

1.1.7.-2019 Д 2. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 28.5.2019. године под бројем 2352737, објавио 

позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца није поднета ни једна понуда. 

Након спроведеног поступка и  отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 02-1677 /7  од 27.06.2019. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке добара велике вредности - набавке Лекова 

и санитетског материјала Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Лекова, пелена и лабараторијског материјала за 

потребе  Дома у Кулини 

Редни број јавне набавке  1.1.7.-2019 Д 2 
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Општи речник јавних набавки ОРН 33600000 

Износ планираних средстава  

 205.514,00 динара 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно финансијском плану Набавка је предвиђена  у Плану набавки за 2019.год. 

у позицији 1.1.7. и   Финансијском плану за 

2019.годину у позицији 426700 

Оквирни датум покретања поступка Мај 2019.године 

Оквирни датум закључења уговора Јул 2019. године 

Оквирни датум извршења уговора Март 2020. године 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 189.637,40 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) - 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - 

 
1. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Комисија за јавне набавке констатује се да до истека рока предвиђеног у документацији за 

доставу понуда до 27.06.2019. године до 10.00 часова није  пристигла ни једна понуда и да је 

потребо поновити поступак у складу са одредба Закона о јавним Набавкама 

Директор '' Дома за смештај одраслих лица у Кулини'' је прихвата предлог Комисије за јавне 

набавке, и донео Одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од 

дана објављивања на порталу јавних набавка. 

 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а 
предаје наручиоцу.  

 

   САЧИНИО: 

_______________ 

                   ____________________ 

Мр Војкан Станојевић 

 

                                                                        ДИРЕКТОР 


