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РЕПУБЛИКАСРБИЈА 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

IV Су. Бр. 22- 13/2019-41 

Дана: 05.07.2019. године 

Београд 

Савска 17а 

ДК 

 

 

 

                          

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 

и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки и 

набавки на које се закон не примењује I Су. бр. 1 – 14/2016-2 од 09.01.2017. године-у даљем 

тексту: Правилник,  

 

 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

 

Дана, 05.07.2019. године објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 2- ПРАТЕЋА 

КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА 

у отвореном поступку - набавка добара- Набавка разне канцеларијске опреме, потрепштина и 

ситне канцеларијске опреме, обликована у 2 партије,  јавна набавка 1.1.1                                  

 

 

Назив наручиоца:  Трећи основни суд у Београду 

 

Адреса наручиоца:  Београд, ул. Савска бр. 17а 

 

Интернет страница наручиоца:  www.treci.os.sud.rs 

Врста наручиоца:  Правосуђе 

Врста предмета:  Добра  

Опис предмета набавке, назив и ознака из 

општег речника набавк: 

 

Отворени поступак ЈН 1.1.1 

Набавка разне канцеларијске опреме, 

потрепштина и ситне канцеларијске опреме  

Назив и ознака из општег речника: 30000000 - 

Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и 

залихе осим намештаја и пакета програмске 

подршке  
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Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена:  Највиша: 454.250,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа: 454.250,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о обустави поступка 

набавке:  

20.06.2019. године  

Основни подаци о понуђачу:  Elektronik partner d.o.o. ул. Др. Ивана Рибара бр. 

146, Београд,   

ПИБ број: 103605787 

Матични број: 17589164 

Разлог за обуставу поступка:  Поступак обустављен из објективних и 

доказивих разлога. Поступак није могао бити 

окончан имајући у виду  да је понуђач Elektronik 

partner d.o.o. из Београда, а након Доношења 

Одлуке  о додели уговора, обавестио је 

Наручиоца да одустаје од упућене понуде, а 

како није било понуда других понуђача, 

Наручилац је одлучио да обустави поступак 

јавне набавке за Партију 2. 

Кад ће поступак бити поновно спроведен: Поступак ће бити поновно спроведен кад се зато 

стекну услови прописани Законом 

 


