
На основу члана 109.  Закона о Јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012) 

Председник општине Власотинце  објављује 

 

                                                    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

                                                                     О 

                                                  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 

1) Подаци о наручиоцу : 

Наручилац :  Општина Власотинце 

      Адреса :         Трг ослобођења бр.12,16 210 Власотинце 

      Интернет  

      Страница        www.vlasotince.org.rs 

2) Врста  поступка: Јавна набавка мале вредности-по партијама,партија3.“Помоћ и 

нега за одрасла и стара лица“,Ев.бр.јнмв –у-12/2014 

3) Предмет јавне набавке: партија3.“Помоћ и нега за одрасла и стара лица“ 

4) Процењена вредност јавне набавке: укупна (за 4. партије)-2.947.784,00 динара 

без ПДВ-а.,а партија -3;  1.241.0030,00динара без ПДВ-а. 

5) Број примљених понуда и подаци о понуђачима: Укупно је примљено 3 понуда. 

     Понуде су примљене од стране следећих понуђача и то : 

     - Центар за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава партије 1,2 и 4. 

     - Удружење грађана, центар за едукацију,Осмех за партију 3 и 

     - Дом за старе“Сунчана Јесен“ за партију 3. . 

6) Разлог за обуставу поступка: 

Поступак је обустављен из разлога што Јавна набавка мале вредности по партијама, 

ев.бр. јнмв-нар.-у-12/2014, у делу партије 3  има 2  неприхватљиве понуде. 

Партија 3 .“Помоћ и нега за одрасла и стара лица“ процењена вредност 1.241.030,00 

динара без Пдв-а је имала 2 понуде и то; 

1. Удружење грађана, центар за едукацију,Осмех , чија је понуда имала процењену 

вредност  1.225.000,00 динара без ПДВ-а и 1.211.000,00динара са ПДВ-ом, понуда је 

мањкава јер није усаглашена цена са Пдв-ом и без Пдв-а , и модел уговора није 

попуњен у целини(по упутству из конкурсне документације), па се понуда одбија као 

неприхватљива члан 3 т. 33. и члан 106т.5. Закона о јавним набавкама (Службени 

гласник РС“, 124/2012). 

2. Дом за старе“Сунчана Јесен“ за партију 3, процењена вредност 1.241.030,00 динара 

без Пдв-а,је понудио  1.360.664,00 динара без Пдв-а, није у систем пдв-а, па пошто 

прелази висину процењене вредности то се понуда одбија као неприхватљиваа члан 3. 

т.33. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, 124/2012). 

Јавна набавка мале вредности-по партијама,партија3.“Помоћ и нега за одрасла и стара 

лица“,Ев.бр.јнмв –у-12/2014 се обуставља и неће се покретати у току ове буџетске 

године.                           

Трошкове израде конкурсне документације понуђачи нису тражили. 

 

 

 

                                                                                      ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 

 

http://www.vlasotince.org.rs/

