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Чувати до краја 2029. године 

Ф-ја/ред.бр. 30/51 

10.10.2019. 
 

 

(датум)  (потпис) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

Технички ремонтни завод 

НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 

Бр.  2688-30 

11.10.2019. год. 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), 

Извештаја и предлога комисије инт. бр. 2688-29 од 11.10.2019. године, директор Завода у 

поступку јавне набавке радова на изради техничке документације и извођење радова на 

адаптацији простора лабораторије, по инжењеринг систему "кључ у руке" у ТРЗ 

Крагујевац, доноси следећу  

 

О Д Л У К У   

обустави поступка ЈН 04/19 

 

1. СЕ ОБУСТВЉА поступак јавне набавке број 04/19 - набавка радова на изради техничке 

документације и извођење радова на адаптацији простора лабораторије, по инжењеринг 

систему "кључ у руке" у ТРЗ Крагујевац покренут Одлуком директора бр. 2688-1 од 

12.06.2019. године а на основу Одлуке министра одбране РС бр. 3034-25 од 11.04.2019. 

године и одобреног  Плана набавки за 2019-у годину сходно члану 109. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС “ бр.124/12, 14/2015 68/2015) из разлога јер нису испуњени 

услови за доделу уговора. 

2.  Одлуку о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења исте.  

3. У року од пет дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке, 

објавити Обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 

3К ЗЈН. 

4. Сходно члану 88 став 3 ЗЈН, трошкова припремања понуде у овој јавној набавци нема 

јер понуђач није у понуди приложио исте.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

Технички ремонтни завод Крагујевац покренуо је поступак јавне набавке у отвореном 

поступку  - ЈН 04/19 – набавка радова на изради техничке документације и извођење 

радова на адаптацији простора лабораторије, по инжењеринг систему "кључ у руке", 

Одлуком директора бр. 2688-1 од 12.06.2019. године а на основу Одлуке министра 

одбране РС бр. 3034-25 од 11.04.2019. године и одобреног  Плана набавки за 2019-у 

годину.  

За ову набавку предвиђена су средства у висини од 32.579.986,97 динара без пдв-а, конто 

економске класификације 022. 

Процењена вредност јавне набавке ЈН 04/19 је 32.579.986,97 динара без пдв-а, и сходно 

томе, за ову предметну набавку спроведен је поступак Јавне набавке у отвореном 

поступку, сходно члану 32,  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 

14/2015 и 68/2015). 

              Јавни Позив за подношење понуда бр. 2688-12 од 20.08.2019. године и конкурсна 

документација објављени су на Порталу јавних набавки дана 20.08.2019. године а Јавни 

позив на Порталу Службених гласила РС 27.08.2019. године. Јавна набавка се на Потралу 
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јавних набавки води под шифром 2453437. Позив и конкурсна документација објављени 

су на интернет адреси наручиоца дана 20.08.2019. године. 

На адресу ТРЗ Крагујевац до рока означеног за достављање понуда 24.09.2019. године, до 

12.00 часова, пристигла је једна понуда, и то: 

Број под којим је понуда заведена: 2688-27 

Назив или шифра понуђача: Група понуђача: „Оби“ д.о.о.Београд - Мидвеј д.о.о.Београд - 

Елсат“ д.о.о.Чачак. 

Датум и час пријема: 24.09.2019. године у 11,35 часова 

Неблаговремених понуда није било.  

Понуда број 5-0056/19 од 23.09.2019. године групе понуђача: „Оби“ д.о.о.Београд - Мидвеј 

д.о.о.Београд - Елсат“ д.о.о.Чачак, заверена код наручиоца под бројем 2688-27 је поднета у 

укупној вредности без ПДВ-а у износу од 46.947.000,00 динара, те како значајно 

премашује износ процењене вредности наручиоца предвиђене Одлуком о покретању 

поступка број 2688-1 од 12.06.2019. године,  комисија је директору поснела предлог да се 

понуда групе понуђача: „Оби“ д.о.о.Београд, Мидвеј д.о.о.Београд,  Елсат“ д.о.о.Чачак, 

заверена код наручиоца под бројем 2688-27, са укупном ценом без ПДВ-а у износу од 

46.947.000,00 динара без ПДВ-а, одбије као неприхватљива, у складу са чланом 107. став 

1. Закона о јавним набавкама. 

Како је понуда групе понуђача „Оби“ д.о.о. Београд, Мидвеј д.о.о.Београд и "Елсат“ 

д.о.о.Чачак, број 5-0056/19 од 23.09.2019. године једина понуда поднета у поступку 

набавке радова на изради техничке документације и извођење радова на адаптацији 

простора лабораторије, по инжењеринг систему "кључ у руке" у ТРЗ Крагујевац, и како се 

нису стекли услови за избор најповољније понуде и доделу Уговора предвиђених чланом 

107. став 2. Закона о јавним набавкама, комисија је поднела директору предлог да се 

поступак јавне набавке радова на изради техничке документације и извођење радова на 

адаптацији простора лабораторије, по инжењеринг систему "кључ у руке" у ТРЗ 

Крагујевац, обустави у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.  

 

Директор је прихватио предлоге комисије  па је одлучено као у диспозитиву Одлуке од 1-

3. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

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

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

124/12 и 68/2015). 

 

СА/ЕА/СЦ                                                                                                                                                       

                                                    ДИРЕКТОР 

                                                          п о т п у к о в н и к  

                                    сц Расим Цириковић, дипл.инж. 

Доставити:  

-портал јавних набавки 

-интернет страница  

- инт. стр. МО 

-СЕП 


