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На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“ , бр.91/2019), директор 
ОШ“Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј,Јосифа Маринковића 79, Маја Видаковић доноси: 

ОДЛУКУ 

о обустави поступка набавке Услуге-поправке и испитивања електричне инсталације у зградама и 
громобрана 

1.ОБУСТАВЉА се набавка Услуге –поправке и испитивања електричне инсталације у зградама и 
громобрана број 460-15/2020. 

2.Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 
три дана од дана доношења. 

3.Објавити Обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од 30. Дана од дана коначности 
одлуке о обустави поступка набавке. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Наручилац је донео Одлуку о спровођењу поступка Услуге –поправке и испитивања електричне 
инсталације у зградама и громобрана број 460-15/2020 за набавку  

- Услуге на одржавању електричних инсталација – 50711000 
- Громобрани – 31216000-3 

и објавио позив на сајту школе или позивом понуђача који су у могућности спровести набавку 
дана 19.10.2020. 
 5.Подаци о одбијеним понудама 
Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
1.Понуда понуђача(ПР Жељко Милић СЗР ЕЛЕКТРО ЛУМЕН, Нова 12,23261 Лукићево, 
ПИБ:105307366,МБ:60956545),заведен под бројем 460-15-3/2020 од 21.10.2020.године, одбијена због 
Непотпуне понуде у којој није садржано и  израда завршног испитивања са издавањем стручног извештаја и 
израде техничке документације. 
-Понуђена цена:399.700,00 динара 
 
2.Понуда понуђача(Владимир Вучетић ПР Инжењерске делатности и техничко саветовање ЛУXОР БИРО 
Зрењанин,Мирослава Тирше 3, 23000 Зрењанин, ПИБ-109195089, МБ:64001299),заведена под бројем 460-15-
4 од 21.10.2020. године, одбијена је због:Прекорачења средстава која су намењена за ову набавку. 
-Понуђена цена: 520.450,00динара 
 
3.Понуда понуђача (МАИВ КОМЕРЦ ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ,Зрењанин,Славка Мунћана 41, 
23001 Зрењанин), заведена под бројем 460-15-5/2020 од 30.10.2020.године, одбијена је због: Непотпуне 
понуде у којој није садржана поправка већ само  Испитивање електроинсталације и громобранске 
инсталације. 
Понуђена цена: 27.600,00 динара 
Поступак набавке је обустављен након пријема понуда које нису у складу са позивом и 
критеријумима који су тражени ради могућности реализације набавке. 

Наручилац ће ову одлуку објавити на сајту школе у року од три дана од дана доношења, а обавештење о 
обустави поступка набавке које садржи податке у року од 30 дана од дана коначности ове одлуке. 
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