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Посл.бр. IV-18 

дана 23.01.2014. године 

 

 

             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 

Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 

 

 

ОДЛУКУ 

О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

БРОЈ IV-18 

 

 Делимично се поништава поступак јавне набавке мале вредности стоматолошког 
материја број IV-18 тако што се поништава спроведен поступак за : 

 

 

Партију бр.1 

Материјал и опрема за метал керамику. 

 

Партију бр.2 

Стоматолошки материјал. 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Дана 22.01.2014. године директор Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара 

Пазова донео је Одлуку о делимичном поништењу Одлуке о додели уговора о јавној набавци 

бр. IV-18/5-1  oд 22.01.2014. године, те је наложио  Комисији за јавне набавке да изврши 

прерачун  и у року од три дана достави Извештај за партије број 1. и 2.обзиром да је, по 

примедби понуђача Ветметал, утврђено да понуђе цене за ставку број 21. у партији број 1. и 

ставке број  11. и 79. у партији број 2.нису упоредиве имајући у виду да да једнице мере и 

паковања  које су понуђене нису јединствене код свих понуђача 

  

Поступајући по налогу, Комисија за јавне набавке извршила је контролу и дана 

23.01.2014. године доставила је директору Извештај о наведеном. 

Комисија је  утврдила да је велики број партија, односно понуђених ставки по партијама,  

неупоредив имајући у виду да није прецизно сачињена конкурсна документација, те исто није 

могло бити адекватно прерачунато. 

 

У циљу правилног поступања, предложено је  директору Дома здравља да се поступак 
за јавну набавку стоматолошког материјала – за партију 1. и партију 2 поништи, те да се 

споведе нови поступак јавне набавке за наведене партије у коме ће се сачинити нова конкурсна 

документација имајући у виду да понуђачи не смеју бити стављени у неповољан положај због 
грешке коју је начинила Комисија за јавне набавке не прецизирајући конкурсну документацију. 
 

 Сходно наведеном, донета је Одлука из диспозитива. 

 

                                                                                  Директор Дома здравља 

 

                                                                                                      Рада Др Инђић 


