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ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд,  

                         ПAK 135403, Београд, Таковска бр. 2  

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.posta.rs   

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности, број ЈН: 128/2017 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: резервни делови и потрошни материјал за 

одржавање машина за бројање новца, обликована по партијама: 

- партијa 2 – Резервни делови и потрошни материјал за одржавање машина за бројање 

новца - I SNIPER 

- партијa 3 – Резервни делови и потрошни материјал за одржавање машина за бројање 

новца - NC 3500 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Електронски, електромеханички 

и електротехнички материјал - 31700000-3 

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

- за партију 2 – Резервни делови и потрошни материјал за одржавање машина за бројање 

новца - I SNIPER 105.000,00 динара без ПДВ-а; 

- за партију 3 – Резервни делови и потрошни материјал за одржавање машина за бројање 

новца - NC 3500 448.600,00 динара без ПДВ-а. 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:  

- за партију 2 – Резервни делови и потрошни материјал за одржавање машина за бројање 

новца - I SNIPER: 1 (једна) 

- за партију 3 – Резервни делови и потрошни материјал за одржавање машина за бројање 

новца - NC 3500: 1 (једна) 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:  

- за партију 2 – Резервни делови и потрошни материјал за одржавање машина за бројање 

новца - I SNIPER: Привредно друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину 

„VIVEX GROUP DOO BEOGRAD“, Београд - Земун, Константина Јовановића 41, матични 

број 17090178, ПИБ: 100828591; 

 

- за партију 3 – Резервни делови и потрошни материјал за одржавање машина за бројање 

новца - NC 3500: Привредно друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину 

„VIVEX GROUP DOO BEOGRAD“, Београд - Земун, Константина Јовановића 41, матични 

број 17090178, ПИБ: 100828591. 

 

http://www.posta.rs/


РАЗЛОГ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА: Нису испуњени услови за доделу уговора из члана 

107.став 3. Закона о јавним набавкама, којим је утврђено да наручилац доноси одлуку о 

додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

 

КАДА ЋЕ ПОСТУПАК БИТИ ПОНОВО СПРОВЕДЕН: Након формирања нове одлуке о 

покретању поступка јавне набавке  

 


