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31. март 2014. године 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Подаци о Наручиоцу 

Назив Фонд за иновациону делатност 
Седиште Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија 
Интернет страница www.inovacionifond.rs 
Врста остало 
Матични број 20154691 

Подаци о предмету набавке 
Предмет набавке Набавка  услуга – мобилне телефоније 
Ознака из општег 
речника набавке:  

64212000 – услуге мобилне телефоније 

Процењена вредност 
јавне набавке: 

875.000,00 РСД без ПДВ. 

Подаци о понуђачима 
Број примљених понуда: 2 
Подаци о понуђачима:  Број под којим је понуда 

заведена 
Назив 
понуђача 

Адреса Матични 
број 

ПИБ 

129 Теленор 
доо 

Омладинских 
бригада 90, Нови 
Београд 

20147229 104318304 

131 Телеком 
Србија ад 

Таковска 2, 
Београд 

17162543 100002887 

Разлог за обуставу 
поступка: 

Наручилац, Фонд за иновациону делатност, обуставља поступак јавне набавке из објективних 
и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године, односно у наредних шест месеци.  
 
Детаљно образложење:  
Фонд за иновациону делатност, као наручилац у смислу Закона о ЈН (у даљем тексту: 
Наручилац) покренуо је поступак јавне набавке мале вредности набавка  услуга – мобилне 
телефоније, ознака из општег речника набавке: 64212000 – услуге мобилне телефоније. Након 
спроведеног поступка, комисија за јавну набавку мале вредности, интерни број поступка 
06/2014 (даље у тексту: Комисија), основана Решењем о образовању Комисије број 86 од дана 
11.02.2014. године, је, у свом Извештају о стручној оцени понуда у поступку ЈНМВ Услуге 
мобилне телефоније 06/2014, број 146 од дана 07.03.2014. године, предложила одговорном 
лицу Наручиоца да, сходно члану 107. став 3. Закона, донесе одлуку о додели уговора. 
Одговорно лице Наручиоца је усвојило предлог Комисије, те је на основу законског 
овлашћења донело Одлуку о додели уговора у поступку ЈНМВ Услуге мобилне телефоније 
06/2014, број 147 од дана 07.03.2014. године, која је достављена понуђачима у законском 
року, након чега је, у складу са Законом о ЈН, истекао рок за подношење захтева за заштиту 
права. Имајући у виду изворе финансирања Наручиоца дефинисане Законом о иновационој 
делатности, до дана доношења ове одлуке Наручиоцу нису уплаћена средства буџетске 
субвенције намењена финансирању оперативних трошкова Фонда за иновациону делатност у 
2014. години у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину (раздео 25- 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, функционална класификација 140, 
економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама). Имајући у виду наведено, процењено је да Наручилац до даљњег није у 
могућности да несметано испуњава преузете уговорне обавезе, односно да постоји 
неизвесност у погледу преузимања и адекватног испуњења будућих уговорних обавеза од 
стране Наручиоца. Због наведених, објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка, извршена је процена потреба Наручиоца за текућу 
буџетску годину. На основу извршене процене, а са циљем покривања само неопходних 
набавки услуга/добара ради обезбеђивања основних услова потребних за пословање Фонда, 
утврђено је да набавка услуга мобилне телефоније није неопходна за основно оперативно 
пословање Фонда, те да је потреба за истом нестала услед околности на које Наручилац није 
могао, нити може да утиче.  

Када ће поступак бити 
поново спроведен:  

Поступак се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 


