
 

Број:3031-4358 
Нови Сад; 22.05.2018. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Назив наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТ" 

Aдреса наручиоца: Нови Сад, Руменачка 150а 

Интернет страница наручиоца: www.jkpput.rs 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак  

 Добра 

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

Камено брашно (филер) ЈН 39/17-МВ 
 
Грађевински камен:  44910000 Камен: АВ27                          

Процењена вредност јавне набавке: 

 10.000.000,00 дин без ПДВ-а 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима : 

две 

Разлог за обуставу поступка : 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац 

понуде 
Разлози за одбијање понуде 

3031/10952 
„Агро – хемик“ доо 
Љиг, Равногорска 
10 

Понуђач је понудио цену у износу од 8.790.000,00 динара без ПДВ-а. 

Понуда је неприхватљива сходно Члану 3.став 1.тачка 33 ЗЈН јер је 

понуђач доставио Извештај о испитивању старији од 6 месеци.  

Конкурсном документацијом је тражено да извештај не сме бити старији 

од 6 месеци.Наручилац је поступио по Решењу Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки и писаним путем се обратио 

Институту ИМС АД Београд са питањем да ли је и ако јесте на колико 

временски ограничено важење извештаја о испитивању узорка каменог 

брашна   ( број  извештаја који је достављен у понуди  бр.завођења 49 од 

27.01.2017.) Одговор који је Наручилац  добио од Института ИМС АД 

Београд је уопштен, не односи се директно на извештај који су издали, и 

не садржи колико је временски ограничено важење извештаја. Наручилац 

је одбио понуду ,поступио у складу са  начелом једнакости из Члана 



 

12.ЗЈН како је и указала Републичка комисија. 

3031/10980 
„Tribex“ доо Војводе 
Путника бр.79 
21208 Сремска 
Каменица 

Понуђач је понудио цену у износу од 8.397.000,00 динара без ПДВ-а. 

Понуда је неприхватљива сходно Члану 3.став 1.тачка 33 ЗЈН јер је 

понуђач доставио Извештај о испитивању старији од 6 месеци.  

Конкурсном документацијом је тражено да извештај не сме бити старији 

од 6 месеци. Наручилац је поступио по Решењу Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки и писаним путем се обратио 

Институту за путеве АД Београд са питањима: да ли је и ако јесте на 

колико временски ограничено важење извештаја о испитивању узорка 

каменог брашна   ( број  извештаја који је достављен у понуди  

бр.завођења 5-720 од 10.02.2017.), да ли је лабораторија вршила 

испитивања индекса пластичности и садржаја влаге  узорка каменог 

брашна, као и зашто у поменутом извештају није наведена вредност 

индекса отврдњавања битумена пунилом?  Наручилац  није добио 

писмени одговор од наведеног института, одбио је понуду, поступио је у 

складу са  начелом једнакости из Члана 12.ЗЈН како је и указала 

Републичка комисија. 

 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

мај/јун  2018.год 

Остале информације 

/ 

 


