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У складу са чланом 55. и чланом 

14/15 и 68/15 ), и на основу ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 

Наручилац Општинска управа Општине Рума , покренула је 

тргу, (редни број набавке 404-81

објављеном на Порталу јавних набавки и ин

13.08.2019.године 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац 

Адреса 

Телефон број 

Интернет страница 

Врста Наручиоца 

Врста поступка 

Број обавештења 

Датум обавештења 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Врста предмета набавке 

Назив и ознака предмета набавке из 
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чланом 116. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 

ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА број 

А ОПШТИНЕ РУМА, објављује: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ 404-81/19-IV 

Поправка мобилијара на тргу 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-81-4/19-IV од 

ка управа Општине Рума , покренула је ЈНМВ  - Поправка мобилијара на 

81/19-IV) која се спровела по Јавном позиву број 

на Порталу јавних набавки и интeрнет страници Наручиоца www.ruma.rs дана 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Главна 107,Рума 

022/479-070 

www.ruma.rs 

ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Поступак јавне набавке мале вредности

404-81-17/19-IV 

10.09.2019.године 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

Услуге 

Назив и ознака предмета набавке из Поправка мобилијара на тргу  

УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                   ISO 9001:2015 

. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 

број 404-81-16/19-IV, 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

IV од 07.08.2019. године 

Поправка мобилијара на 

IV) која се спровела по Јавном позиву број 404-81-6/19-IV 

рнет страници Наручиоца www.ruma.rs дана 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Поступак јавне набавке мале вредности  
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Општег речника набавке: 

Критеријум за доделу уговора 

Процењена вредност без ПДВ-а

3 ПОДАЦИ О ОБУСТАВИ 

Број примљених понуда 

Разлог за обуставу поступка 

Када ће  поступак бити 

поновљен :  

Остале информације: 
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ОРН: 50000000 

 Најнижа понуђена цена 

а 1.666.667,00 динара 

3 (три) 

Комисија, после стручне оцене понуда констатовала

су се стекли следећи разлози за обуставу поступка:

Чланом 109. став 2 Закона о јавним набавкама између 

осталог је прописано да Наручилац може да обустави 

поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка 

и који онемогућавају да се започети поступак оконча или 

услед којих је престала потреба наручиоца за предметом 

јавне набавке због чега се неће понављати у току исте 

буџетске године, односно у наредних  шест месеци.

У току рока за преглед и оцену понуда утврђено је да је у 

року за подношење понуда дошло до накнадних оштећења 

предмета набавке, а поправке истих захтевају измену 

техичке документације. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог 

Комисије за јавне набавке, те је на основу законског 

овлашћења донело одлуку о обустави поступка.

У складу са чланом 109.став 5 Закона о јавним набавкама 

("Сл.гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац се 

обавезује да надокнади трошкове припреме понуда из 

члана 88. став 3. закона, понуђачима који су исказали 

вредност трошкова у својој понуди.  

поступак бити Наручилац ће поновити поступак јавне набавке чим се 

стекну законски услови. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Комисија, после стручне оцене понуда констатовала је да 

су се стекли следећи разлози за обуставу поступка: 

09. став 2 Закона о јавним набавкама између 

да Наручилац може да обустави 

бјективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка 

у да се започети поступак оконча или 

услед којих је престала потреба наручиоца за предметом 

јавне набавке због чега се неће понављати у току исте 

буџетске године, односно у наредних  шест месеци. 

У току рока за преглед и оцену понуда утврђено је да је у 

ку за подношење понуда дошло до накнадних оштећења 

предмета набавке, а поправке истих захтевају измену 

аручиоца прихватило је предлог 

Комисије за јавне набавке, те је на основу законског 

тави поступка. 

У складу са чланом 109.став 5 Закона о јавним набавкама 

("Сл.гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац се 

обавезује да надокнади трошкове припреме понуда из 

члана 88. став 3. закона, понуђачима који су исказали 

Наручилац ће поновити поступак јавне набавке чим се 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 


