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Чувати до краја 2029 године 

Ф-ја/ред.бр. _________30/51______ 

19.07.2019                А.Цогољевић 

(датум)  (потпис) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
Технички ремонтни завод 

НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 

........... Бр. 2749- 

...................................... 20...... год. 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 109.  Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“ бр.124/12 и 68/2015), и 

извештаја комисије бр.2749-  од    .2019 године,  доносим, 

 

О Д Л У К У  О  ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА 
  

- Обуставити поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 14/19 – услуга 

чишћења резервоара за мазут 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 
Технички ремонтни завод Крагујевац покренуо је поступак јавне набавке мале вредности - 

ЈНМВ 14/19 – услуга чишћења резервоара за мазут, oдлуком бр.2749-1 од 14.06.2019 године, 

и одобреног Плана набавки за 2019 годину. 

 

За ову набавку предвиђена су средства у висини од 1.000.000,00 динара без пдв-а, конто 

економске класификације 53200. 

 

Процењена вредност  ЈНМВ 14/19- услуга чишћења резервоара за мазут је 1.000.000,00 

динара без пдв-а, и сходно томе , за ову предметну набавку спроведен је поступак Јавне 

набавке мале вредности, сходно члану 39.став 1,  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр.124/12 и 68/2015). 

             

Позив  за достављање понуда бр.2749-7 од 02.07.2019..године, је послат на адресе два 

потенцијална понуђача , и објављен на интернет страници наручиоца и на Порталу јавних 

набавки под шифром 2398217 од 02.07.2019. године. 

 

На адресу Завода, до рока означеног за достављање понуда 11.07.2019.године, до 12.00 

часова, пристиглa je 1 ( једна)  понуда, и то: 

 

број под којим је понуда заведена: 2749-8 

назив или шифра понуђача: „МP VAR TEH“доо Ниш 

 датум и час пријема: 10.07.2019..године  у 10.50 часова 

 

Комисија је записник о отварању понуда послала путем факса  након отварања понуда, 

понуђачу који је доставио понуду а чији представник није просуствовао јавном отварању 

понуда. 
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Преглед понуде:  

Број под којим је понуда заведена: 2749-8 

Назив или шифра понуђача: „МP VAR TEH“доо Ниш 

Укупна вредност понуде  без ПДВ-а 2.298.000,00 динара . Рок плаћања  у року од 30 дана од 

дана извршења услуге. Место извршења услуге фцо-ТРЗК, рок извршења услуге  30 дана од 

дана обостраног потписивања уговора,обавезно извлачење неупотребљивог мазута,гаранција 

минимум 3 године, обавезна достава потврде о исправности, опција понуде 60 дана од дана 

отварања понуде.   

 

 

Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене, и разлози за њихово одбијање: 

 

Понуду понуђача „МP VAR TEH“доо Ниш комисија именована решењем директора завода  

одбија као неприхватљиву сходно члану 107.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 124/12 и 

68/2015),из разлога што је пристигла понуда изнад процењене вредности. 

 

 

Према горе наведеном комисија именована решењем директора завода  сматра да нису  

испуњени  услови за доношење одлуке о додели уговора, и даје ПРЕДЛОГ  да се :  

 

- поступак јавне набавке у  поступку ЈНМВ 14/19-услуга чишћења резервоара за мазут, 

обустави сходно члану 109. Закона о јавним набавкама 

 

 

У складу са напред наведеним  доносим одлуку као у диспозитиву. 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права  у року од 5 

дана од дана пријема исте сходно члану 149. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“ 

бр.124/12 и 68/2015)    

 

 

ЕА/АЦ 

  

                                                                                       ДИРЕКТОР   

                    п о т п у к о в н и к 

                    сц Расим Цириковић, дипл.инж. 

 

 

 

 

 

 
 


