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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ 
Број: 3207/7  
Датум:  31.05.2019. године 
П О Ж А Р Е В А Ц 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку у отвореном поступку који се 
спроводи ради закључења оквирног споразума бр. 3207/6 од 31.05.2019. године, директор ЈП 
„Топлификација“ Пожаревац, као одговорно лице наручиоца доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
о обустави поступка 

 
 ОБУСТАВЉА СЕ Јавна набавка мале вредност ради закључења оквирног споразума за 
набавку добара- Штампање рачуна и образаца,  ОРН 79820000- Услуге у вези са штампањем, ЈН 
МВ - ОС  1.2.29/2019, покренут Одлуком о покретању Јавна набавка мале вредност бр. 3207 од 
21.05.2019. године. 
        

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директор ЈП “Топлификација“ Пожаревац као одговорно лице наручиоца  донео је Одлуку о 
покретању Јавна набавка мале вредност бр. 3207 од 21.05.2019. године за набавку добара - 
Штампање рачуна и образаца,  ОРН 79820000- Услуге у вези са штампањем, ЈН МВ - ОС  
1.2.29/2019.   Јавна набавке мале вредности се спроводи ради закључења оквирног споразума. 
Оквирни споразум се закључује између једног наручиоца и једног понуђача. Понуђач са којима је 
закључен оквирни споразум биће позван да за сваки појединачни уговор достави понуду у складу са 
дефинисаним количинама за испоруку, роком испоруке или другим критеријумима и условима који 
нису у супротности са оквирним споразумом.  
 

Процењена вредност оквирног споразума је 700.000,00  динара без ПДВ-а.(две године) 
 Предметна јавна набавка је предвиђена Програмом пословања ЈП "Топлификација" за 
 2019.годину,Предметна Јавна набавка 1.2.29/2019 је предвиђена Програмом 
 пословања(позиција у финансиском плану за 2019 год) Ј.П Топлификација за 2019 
 годину, заводног броја 8621-2од  30.11.2018 године,3 измене плана, бр:9454/2018-3 од 
 1.4.2019-Позиција у плану јавних набавки за 2019 годину (Наш заводни број 9454/2018 од 
 27.12.2018,3  измене плана,бр:9454/2018-3од 1.4.2019 -Позиција Услуга бр.1.2.29/2019 
 Штампање рачуна и образаца. 
 Процењена вредност јавне набавке је 700.000,00 динара без ПДВ-а, за две године. По 
 годинама: за 2019. годину 350.000,00 динара без ПДВ и за 2020. 350.000,00  динара без  ПДВ 
 на конту 531  - консалтинг, 
  
 По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца дана 21.05.2019. године и на Порталу службених гласила Републике Србије 
и база прописа дана 21.05.2019. године, на адресу наручиоца благовремено односно до 30.05.2019. 
године до 10,00 часова, доспеле су понуде следећих понуђача: 
 
1)     Пословно Име: ДЕКЕЛ ДОО БЕОГРАД,Булевер Деспота Стефана 79,11000 Београд 

,заводног броја 3732 од 30.05.2019 године.  
 

Јавно отварање понуда је спроведено дана 30.05.2019. године у 11,00 часова у складу са 
Законом јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ). 
 Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавну набавку у отвореном поступку (у 
даљем тексту: Комисија за јавну набавку) дана 31.05.2019. године у складу са критеријумима из 
конкурсне документације.  
 На основу извршеног прегледа благовремених понуда и поднетих доказа о испуњености 
услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), Комисија је утврдила следеће: 
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1) Понуда Понуђача ДЕКЕЛ ДОО БЕОГРАД,Булевер Деспота Стефана 79,11000 Београд,  
евидентирана код наручиоца под бројем 3732 од 30.05.2019. године ( 98/2019 од 30.05.2019. 
године) испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне 
документације. 

 Обзиром да испуњава и услове тражене техничком спецификацијом понуда се може сматрати 
 одговарајућом. 
 Цена за оцену понуде за предметну јавну набавку на двогодишњем нивоу, износи 
 1.398.000,00  динара без пореза на додату вредност ,што прелази процењену вредност 
 конкретне јавне набавке. 
 Остали елементи понуде су: 

Услови плаћања : 
- без аванса         
 - Рок и услови плаћања  30 дана (минимум 8 дана) од дана пријема исправног рачуна) 
- Рок важности понуде 60 дана ( минимум 60 дана) од дана подношења понуда)   
- Рок за одзив на упућен захтев за пружање услуга 1 дана (максимално 2 радна дана), са 
обезбеђеним техничким и кадровским потенцијалом у пружању предметних услуга. 
- Рок за извршење услуге је 3  дана (максимално 3 радна дана). 
- За извршење набавке ангажујемо____0____ (_____0_____) подизвођача, у делу 0. 
Комисија је затим  извршила рачунску контролу понудe и констатовала да достављена понуда не 

садржи рачунске грешке. 
Комисија је констатовала да  понуда  понуђача ДЕКЕЛ ДОО БЕОГРАД,Булевер Деспота Стефана 
79,11000 Београд, не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
набавкама јер понуђена прелази процењену вредност оквирног споразума. Комисија стога предлаже 
одговорном лицу наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 
1. Закона о јавним набавкама.  
 
               По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси 
одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

Како нису испуњени услови из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник 
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара - Штампање рачуна и образаца,  ОРН 
79820000- Услуге у вези са штампањем, ЈН МВ - ОС  1.2.29/2019.   , предложила је одговорном лицу 
наручиоца да донесе одлуку о обустави поступка јер су у року за подношење понуда поднетa само 
неприхватљивa понудa. 
 Наручилац није одлучивао о трошковима припремања понуде јер разлози за обуставу 
поступка нису на страни наручиоца а понуђачи исте нису ни тражили. 

Наручилац прихвата Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, те на 
основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама доноси одлуку као у диспозитиву. 

Предметни поступак се обуставља у фази после истека рока за подношење понуда, а 
пре доношења одлуке о додели уговора. Поступак се обуставља јер је у року за подношење 
понуда поднета само  једна неприхватљива понуда.  
 Одговорно лице наручиоца прихвата Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну 
набавку, те на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а 
копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту 

права мора да садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона о  јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

  
НАРУЧИЛАЦ 

ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ПОЖАРЕВАЦ 
ДИРЕКТОР 

 
_______________________ 

Дејан Дачић, дипл. правник 
 


