
 

Наручилац МЗ Слатина 

 

Адреса село Слатина 

 

Место Слатина 

 

Број извештаја 56-2 

 

Датум          10.10.2016.год. 

 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015), 

Записника о отварању понуда од 26.09.2016.године и Извештаја о стручној оцени понуда број 56 

од 30.09.2016. године, Наручилац МЗ Слатина, Савет МЗ  доноси:  

 

ОДЛУКУ   

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016 

  

 

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке мале вредности број 1/2016 за  набавку 

радова- Радови на реконструкцији каптаже извора „Бела I Цуцур“, на кп.бр. 2854 и кп.бр.4259 КО 

Слатина, шифра из општег речника набавки 45000000–грађевински радови. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 06.09.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности  број 1/2016, број одлуке 45 и Решење о образовању комисије број 46.  

Позив за доставу понуда објавио је на Порталу јавних набавки и сајту општине Неготин 

дана 15.09.2016. године.  

До истека рока за подношење понуда 30.09.2016.године до 11:00 часова на адресу 

наручиоца  пристигла је  једна понуда. Није било неблаговремених понуда. 

Након истека рока за благовремену доставу понуда наручилац је сачинио записник и 

извештај о стручној оцени понуда  

У извештају о стручној оцени понуда број 56-1 од 10.10.2016.године, Комисија је 

констататовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 
 

 

Добра  

 

Услуге  

 

Радови  x 

 

2) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

Радови на реконструкцији каптаже 

извора „Бела I Цуцур“, на кп.бр. 

2854 и кп.бр.4259 КО Слатина,  а на 

основу Идејног пројекта Пројектно 

грађевинског бироа „Пројект 

градња“ Неготин број 56-ИДП/15 од 

августа 2015. године, број ЈНМВ 

1/2016, шифра из општег речника  



45000000 –грађевински радови, 

сектор Ф Грађевинарство. 

 

 

Редни број јавне набавке                       1/2016 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 1.600.786,90  динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) / 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) / 

 

3) Разлози и околности који оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности: 

Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности по члану 39. став 1.  Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), јер је вредност истоврсних 

радова на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 динара      

4) Укупан број поднетих понуда  са основним подацима о понуђачима: 1 (једна) 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. 

DOO „Tisatec“ Неготин, ЈНА 10, 

ПИБ 104734979, МБ 20223693, овлашћено лице  

Саша Филиџановић 

                         

 

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово  

одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

 

55 

DOO „Tisatec“ 

Неготин, ЈНА 10, 

ПИБ 104734979, МБ 

20223693 

Понуда је пристигла благовремено код 

наручиоца, али није сачињена у складу са 

захтевима из конкурсне документације. Понуђач 

је понудио цену 1.580.789,30 динара без ПДВ-а, 

што је испод процењене вредности која износи 

1.600.786,90 динара без ПДВ-а. Понуда се одбија 

у складу са чланом 106. ЗЈН због битног 

недостатка понуде, из разлога што понуђач није 

доставио попуњену, потписану и оверену изјава 

банке (писмо намерама) о достављању банкарске 

гаранције за добро извршење посла. 

  

 

6) Критеријум за оцењивање понуде је „најниже понуђена цена„ по члану 85. први став, 

тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015) 

 

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена, узимајући у 

обзир и записник о прегледу понуда број 56 од 30.09.2016. године. 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1. / / 

б) Начин примене  примене критеријума најниже понуђене цене:  

 / 

Комисија је током стручне оцене понуда, утврдила да је једина пристигла понуда пристигла 

благовремено код наручиоца, али није сачињена у складу са захтевима из конкурсне 

документације из ралога што понуђач није доставио попуњену, потписану и оверену изјава банке 



(писмо намерама) о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла. Комисија 

предлаже наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка ЈНМВ бр. 1/2016 и  покретање 

поновног поступка. 

 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку радова- Радови  на 

реконструкцији каптаже извора „Бела I Цуцур“, на кп.бр. 2854 и кп.бр.4259 КО Слатина, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке може се наручиоцу  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

(На основу члан 149.став 6. ЗЈН „ Сл. гласник РС „ бр 68/15) 

 

 

                                                                                        МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЛАТИНА 

                                                                                              САВЕТ МЗ СЛАТИНА 

                                                                                               Председник Савета МЗ                                                                                             

                                                                                     _________________________________                                                     

                                                                                                   Небојша Петровић 

                                                                                                            

 

                                                                                                              

 

 


