
ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА 

Македонска бр. 22 

11000 Београд 

Број: 03-413 

Датум: 11.09.2017. године 

 

 
На основу члана  113. и члана 116. Закона о јавним набавкама, (,,Службени 

гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Дом омладине Београда из Београда,  

 

објављује 

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

о НЕ-закљученом уговору у јавној набавци добара - фотеље за велику 

салу Дома омладине Београда  

ЈН бр. 1.1.5./2017. 

 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Дом омладине Београда, Македонска бр. 22, 11000 
Београд. 
 

2. Предмет јавне набавке: Набавка добара – фотеље за велику салу Дома 
омладине Београда 

3.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 39113100 – фотеље.   
            

4.  Уговорена вредност без ПДВ- а (дин.):  /. 
 

5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 

6.  Број примљених понуда: 3 (од тога 1 одговарајућа и прихватљива а 2 понуде 
неодговарајуће). 

   
7.  Понуђена цена код (једине) одговарајуће и прихватљиве понуде:  

 
 ВИЗОР Инжењеринг доо, Железничка 23, Темерин, понуђена цена: 

5.150.244,00 рсд без пдв-а. 
 

8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 
 

9.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.08.2017. године. 
 

10. Датум закључења уговора: / 
 

Наручилац обавештава да у предметној јавној набавци није дошло и да неће ни 
доћи до закључења Уговора из разлога што је после доношења Одлуке о 
додели Уговора бр 03-385 од 22.08.2017. и достављања уговора на потпис 
понуђачу коме је додељен уговор (ВИЗОР Инжењеринг доо, Железничка 23, 
Темерин, понуђена цена: 5.150.244,00 рсд без пдв-а) наручилац дана 05.09.2017. 
године добио писмено обавештење од понуђача „ВИЗОР Инжењеринг доо“ да овај 
понуђач одбија да закључи Уговор. У предметном случају се нису стекли услови 
да поступајући по ставу 3. члана 113. ЗЈН, наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем, ако понуђач коме је додељен уговор 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, и то из разлога што су обе престале 
примљене понуде неодговарајуће. 


