
 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 
68/15) Наручилац доноси: 

О  Д  Л  У  К  У   

О обустави поступка ЈН 07/16 

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности радови на одржавању 
зграде ЈН 07/16. 

О б  р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 30.06.2015. године донео Одлуку о покретању јавне набавке 
бр. 07/16, за набавку радова – радови на одржавању зграде у поступку јавне 
набавке мале вредности ради закључивања уговора. За наведену набавку наручилац 
је објавио позив на Порталу јавних набавки и свом сајту.До истека рока за подношење 
понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде. Након спроведеног отварања 
понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
Извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр.18/40-11 од 19.07.2016. 
године , Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 
1) Укупан број поднетих понуда: 2 ( две) 

                                                               Назив / име  понуђача 
           Благовремене понуде                                                   Неблаговремене понуде 

1. „БАКИЋ КОЛОР“ ДОО. 
2. „   NIKA CONSTRUCTION „ DOO                        нема неблаговремених понуда 

 
Комисија је констатовала да су  дана  18.07.2016.  до 12 часова пристигле две 
благовремене понуде, неблаговремених понуда није било. 
У заказано време у 12 и 30 часова комисија је приступила отварању понуда, и 
записнички констатовала садржину поднетих понуда.Комисија је констатовала да је 
понуда понуђача „ Бакић Колор „ д.о.о., Вршац благовремена али непотпуна. Понуда 
другог понуђача је благовремена и потпуна. 
 
2) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 
њихово одбијање: 

 

БАКИЋ КОЛОР“ ДОО, је одбијена јер је непотпуна, не садржи потписани и оверени 
образац изјаве о посети локације, који је предвиђен конкурсном документацијом као 
обавезна садржина понуде. 

 
3) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа цена, понуђене цене: 

         Понуђена цена (без ПДВ) 
1. „   NIKA CONSTRUCTION „ DOO               2.448.381,00 дин. 

 
4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
 

              Није изабран  ни један понуђач. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 Булевар краља Александра 73 
11000  Београд 
Телефон (011) 321-553 
Телефакс (011) 337-02-23 
E пошта dekanat@grf.bg.ac.rs 
Рачун 840-1437666-41 
ПИБ 100251144 
Мат бр 07006454 



 
Комисија је после стручне оцене понуда, констатовала да ниједан понуђач не може 
бити изабран јер је  понуђач „Бакић Колор„ д.о.о. дао непотпуну понуду, понуду која 
није имала обавезну садржину предвиђену конкурсном документацијом, а друга понуда  
има цену која знатно премашује процењену вредност за конкретну набавку. Како није 
могуће донети одлуку о додели уговора у смислу члана 109 Закона о јавним 
набавкама,  комисија предлаже да се донесе Одлука о обустави поступка и да се у 
року од 10 дана поступак набавке понови. 

 

На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца прихватио је 

предлог Комисије за јавне набавке те је на основу законског 

овлашћења донео  Одлуку о обустави поступка. 

 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ. 

 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 
дана од дана објаве одлуке на порталу ЈН и интернет страници понуђача (у 
складу са чл.149 став 6. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 
14/15, 68/15 ).                                          

 

ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод. 


