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На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), вд. директора Александар Милошевић доноси 
 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА JAВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 06/16 ЗА УГРАДЊУ ПЛОЧИЦА 

 
Обуставља се поступак јавне набавке радова мале вредности ЈНМВ 06/16 – 

уградњу плочица. 
 

Образложење 
 

Наручилац је дана 30.05.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне 
набавке у  радова мале вредности ЈНМВ 06/16, за уградњу плочица.  

За наведену јавну набавку наручилац је упутио јавни позив који је објављен на 
порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 31.05.2016. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за набавку радова на 
уградњи плочица,  приспело је 8 (осам)  понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.  

У извештају о стручној оцени понуда за јавну набаку ЈНМВ 06/16 бр.758/5 од 
08.06.2016. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 
 

1. Подаци о јавној набавци 
 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета јавне набавке:         Радови 
Предмет јавне набавке: набавка радова  -  уградња плочица 
Процењена вредност (без ПДВ-а):         161.000,00 дин. без ПДВ-а  

 
 

2. Подаци о понуђачима 
 
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ 

 
Укупан број поднетих понуда:  8 
 



Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

ЗФЗР Небојша Јовановић, Власотинце - 

„Decor life“ д.о.о. Сремска Митровица - 

„Гилинац“ ЗГР, Крушевац - 

„Artife х gradnja“ Брзи Брод - 

„Неимар“ д.о.о. Ниш - 

„HEL-SAR“ градња Ниш - 

„Еурека“ д.о.о. Ниш - 

„Балкан“ Црна Трава - 

 
3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и 

 понуђене цене тих понуда 
  

Назив/име понуђача  Разлог за одбијање понуде и понуђена цена 

ЗФЗР Небојша Јовановић, 
Власотинце 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђена цена 
од 174.050,00 динара без ПДВ-а док је процењена вредност 
јавне набавке 161.000,00 динара без ПДВ-а. 

„Decor life“ д.о.о.  
Сремска Митровица 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђена цена 
од 395.983,75  динара без ПДВ-а док је процењена вредност 
јавне набавке 161.000,00 динара без ПДВ-а. 

„Гилинац“ ЗГР,  
Крушевац 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђена цена 
од 363.850,00 динара без ПДВ-а док је процењена вредност 
јавне набавке 161.000,00 динара без ПДВ-а. 

„Artife х gradnja“  
Брзи Брод 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђена цена 
од 197.520,00 динара без ПДВ-а док је процењена вредност 
јавне набавке 161.000,00 динара без ПДВ-а. 

„Неимар“ д.о.о.  
Ниш 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђена цена 
од 240.650,00 динара без ПДВ-а док је процењена вредност 
јавне набавке 161.000,00 динара без ПДВ-а. 

„HEL-SAR“ градња  
Ниш 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђена цена 
од 215.730,00 динара без ПДВ-а док је процењена вредност 
јавне набавке 161.000,00 динара без ПДВ-а. У понуди 
понуђача недостаје потписан и оверен модел уговора, као и 
образац изјаве о независној понуди. 

„Еурека“ д.о.о.  
Ниш 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђена цена 
од 218.190,00 динара без ПДВ-а док је процењена вредност 
јавне набавке 161.000,00 динара без ПДВ-а. 



„Балкан“  
Црна Трава 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђена цена 
од 221.500,00 динара без ПДВ-а док је процењена вредност 
јавне набавке 161.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
 

На основу стручне оцене понуда, комисија за јавну набавку редни број ЈНMВ  
06/16 у поступку јавне набавке радова мале вредности констатовала је да није прибављена 
ниједна прихватљива понуда и предлаже наручиоцу да поступак јавне набавке обустави. 

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о 

обустави поступка за набавку радова мале вредности на уградњи плочица, те је на основу 
законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности 
ЈНМВ 06/16. 

Oдлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници предузећа у року 
од 3 (три) дана од дана доношења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у 
року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 

                  

   
                                   


