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На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр.124/12, 14/2015 i 68/2015) Hét Nap Lapkiadó  Kft.,Szabadka – D.o.o. za novinsko-izdavačku 

delatnost„Hét Nap”, Subotica 
о б ј а в љ у ј е 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Назив наручиоца: 

 

Hét Nap Lapkiadó  Kft.,Szabadka – D.o.o. za 
novinsko-izdavačku delatnost„Hét Nap”, Subotica 

Адреса наручиоца: 

 

24000 Суботица ул. Лазара Нешића 1/VI 

 

Интернет страница наручиоца: 

 

 
www.hetnap.rs 

Врста наручиоца: 

 

новинарство 

Врста поступка јавне набавке: 

 

поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: 

 

услуге 

За добра и услуге: опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег речника набавке: 

услуга  преноса и уручење поштанских 

пошиљака у унутрашњем и у међународном 

саобраћају. 

ОРН: 64100000-поштанске услуге 

у поступку јавне набавке мале вредности,  

(Ред.бр.: ЈН МВ 2/2016) 

 

За радове: природа и обим радова и 

основна обележја радова, место извршења 

/ 



 

 

радова, 

ознака из класификације делатности, 

односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 

Процењена вредност јавне набавке: 1.240.000,00 дин без пдв 

Број примљених понуда и подаци о 

понуђачима: 

 

Примљене су 3 понуде 

 1.ЈП „Пошта Србије“ Београд, Таковска 2 

Разлог за обуставу поступка: 

 

Набавка услуга  преноса и уручење 

поштанских пошиљака у унутрашњем и у 

међународном саобраћају.ОРН: 64100000-

поштанске услуге 

у поступку јавне набавке мале вредности,  

(Ред.бр.: ЈН МВ 2/2016) 

обуставља се сходно члану 109. став 

1. Закона о јавним набавкама из разлога  

што нису испуњени услови за доделу 

уговора – није прибављена ни једна 

прихватљива понуда. 

На основу Извештаја о стручној 

оцени понуда од 10.03.2016.године 

Комисија је констатовала да је прибављена 

понуда неприхватљива ( битни недостаци 

из члана 106. ЗЈН): 

-подаци из спецификације у конкурсној 

документацији нису усаглашени са 

подацима у обрасцу понуђача у ценама. 

-недостатак у Конкурсној документацији, да 

није наглашено да се пошике шаљу из 

Новог Сада а не из Суботице, где је 

седиште наручиоца. 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

 

Поступак ће бити поново спроведен, одмах 

након коначности Одлуке о обустави 

поступка јавне набавке  

 

Остале информације: / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


