
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНМВ 1.2.5 /2018 
 
Број одлуке OД 1.2.5/2018-1 
 
Датум 17.04.2018. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 
и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.5/2018-1, Директор ПУ „Ната 
Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.2.5 /2018– МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, Партија бр.1: ЗИДАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : 

 
Понуђачу: „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Јасички пут 51; Матични 
број: 07364628 

 
 Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року 
од три дана од дана доношења. 

 
           

О б р а з л о ж е њ е  
  Наручилац је дана  29.03.2018.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности  бр. ЈНМВ 1.2.5/2018, за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛИ ЗА 
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА , (Ознака из општег рачника набавке: 44410000- 
Производи за купатила и кухиње,44300000- Каблови, жице и сродни производи, 44500000- 
Алати, браве, кључеви, шарке..., 44800000- Боје, лакови, смоле, 44900000-Грађевински камен, 
кречњак, гипс...) и објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,  и 
на интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs. 

   До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда за 
ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је  сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда у коме је   констатовала  следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА,  

Партија бр.1: ЗИДАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНМВ 1.2.5/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 
партију бр.1:  
(без ПДВ-а) 

333.333,00 дин 



2) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку је учествовао 1 понуђач и то: „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. 
Јасички пут 51 Матични број: 07364628 
 
3) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда 
 
4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
5) РАНГ ЛИСТА понуђача  

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ 328.000,00 
 
 
На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда бр.1373 од 
12.04.2018. понуђача „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ  .Комисија предлаже доделу 
уговора. 
 
  Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те је на 
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора . 
  Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од  дана доношења. 
 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНМВ 1.2.5 /2018 
 
Број одлуке OД 1.2.5/2018-2 
 
Датум 17.04.2018. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 
и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.5/2018-2, Директор ПУ „Ната 
Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.2.5 /2018– МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, Партија бр.2: ПЛОЧАСТИ  МАТЕРИЈАЛИ 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : 

 
Понуђачу: „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Кнеза Милоша 44; Матични 

број: 20775599 
 

  Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења. 

 
           

О б р а з л о ж е њ е  
  Наручилац је дана  29.03.2018.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности  бр. ЈНМВ 1.2.5/2018, за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛИ ЗА 
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА , (Ознака из општег рачника набавке: 44410000- 
Производи за купатила и кухиње,44300000- Каблови, жице и сродни производи, 44500000- 
Алати, браве, кључеви, шарке..., 44800000- Боје, лакови, смоле, 44900000-Грађевински камен, 
кречњак, гипс...) и објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,  и 
на интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs. 

   До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда за 
ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је  сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда у коме је   констатовала  следеће: 
 

6) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА,  

Партија бр.2: ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛИ 
 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНМВ 1.2.5/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 
партију бр.2:  
(без ПДВ-а) 

100.000,00 дин 



 
7) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку је учествовао 1 понуђач и то: „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Кнеза 
Милоша 44; Матични број: 20775599 
 
8) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда 
 
9) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
10) РАНГ ЛИСТА понуђача  

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. 
„АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ 

227.000,00 
 
 
 На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда 
бр.1384 од 12.04.2018. понуђача „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ, те на основу члана 107. 
став 4. Закона о јавним набавкама,  предлаже доделу уговора. 
 Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те је на основу 
законског овлашћења донео одлуку о додели уговора . 
 Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца у року од три дана од  дана доношења. 
 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 
 
 
 
 
 
 



 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНМВ 1.2.5 /2018 
 
Број одлуке OД 1.2.5/2018-3 
 
Датум 17.04.2018. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 
и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.5/2018-3, Директор ПУ „Ната 
Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.2.5 /2018– МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, Партија бр.3: ЛЕПКОВИ 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  

 
Понуђачу: „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Кнеза Милоша 44; Матични 

број: 20775599 
 

 
 Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 

року од три дана од дана доношења. 
           

О б р а з л о ж е њ е  
  Наручилац је дана  29.03.2018.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности  бр. ЈНМВ 1.2.5/2018, за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛИ ЗА 
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА , (Ознака из општег рачника набавке: 44410000- 
Производи за купатила и кухиње,44300000- Каблови, жице и сродни производи, 44500000- 
Алати, браве, кључеви, шарке..., 44800000- Боје, лакови, смоле, 44900000-Грађевински камен, 
кречњак, гипс...) и објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,  и 
на интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs. 

   До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде за 
ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је  сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда у коме је   констатовала  следеће: 
 

11) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА,  

Партија бр.3: ЛЕПКОВИ 
 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНМВ 1.2.5/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 
партију бр.3:  
(без ПДВ-а) 

67.000,00 дин 



12) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку су учествовала 2 понуђача и то:  
 
1.„ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Јасички пут 51 Матични број: 07364628 и 
 2. „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Кнеза Милоша 44; Матични број: 20775599 
 
13) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда 
 
14) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
15) РАНГ ЛИСТА понуђача  

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ 32.375,00 

2. „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ 35.475,00 
 
 
 На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија 
понуда бр.1384 од 12.04.2018. понуђача „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ  .Комисија 
предлаже доделу уговора. 
  Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те је на 
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора . 
  Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од  дана доношења. 
 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 
 
 
 



 
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНМВ 1.2.5 /2018 
 
Број одлуке OД 1.2.5/2018-4 
 
Датум 17.04.2018. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 
и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.5/2018-4, Директор ПУ „Ната 
Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.2.5 /2018– МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, Партија бр.4: ШРАФОВСКА РОБА 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : 

 
Понуђачу: „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Кнеза Милоша 44; Матични 

број: 20775599 
 

  Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења. 

           
О б р а з л о ж е њ е  

  Наручилац је дана  29.03.2018.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности  бр. ЈНМВ 1.2.5/2018, за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛИ ЗА 
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА , (Ознака из општег рачника набавке: 44410000- 
Производи за купатила и кухиње,44300000- Каблови, жице и сродни производи, 44500000- 
Алати, браве, кључеви, шарке..., 44800000- Боје, лакови, смоле, 44900000-Грађевински камен, 
кречњак, гипс...) и објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,  и 
на интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs. 

   До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде за 
ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је  сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда у коме је   констатовала  следеће: 
 

16) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА,  

Партија бр.4: ШРАФОВСКА РОБА 
 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНМВ 1.2.5/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 
партију бр.4:  
(без ПДВ-а) 

100.000,00 дин 



17) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку су учествовала 2 понуђача и то: 
1. „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Кнеза Милоша 44; Матични број: 20775599 и 
2. ТР „МЕТАЛ С“ КРУШЕВАЦ, Ул. С. Милошевића бб; Матични број: 61412425 
 
18) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда 
 
19) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
20) РАНГ ЛИСТА понуђача  

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. 
„АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ 

138.625,00 
 
 
 На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда 
бр.1384 од 12.04.2018. понуђача „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ, те на основу члана 107. 
став 4. Закона о јавним набавкама,  предлаже доделу уговора. 
 Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те је на основу 
законског овлашћења донео одлуку о додели уговора . 
 Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца у року од три дана од  дана доношења. 
 
 
 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 
 
 
 
 
 



 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНМВ 1.2.5 /2018 
 
Број одлуке OД 1.2.5/2018-5 
 
Датум 17.04.2018. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 
и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.5/2018-5, Директор ПУ „Ната 
Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.2.5 /2018– МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, Партија бр.5: БОЈЕ И ЛАКОВИ 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : 

 
Понуђачу: : „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Јасички пут 51; 

Матични број: 07364628 
  

  Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења. 

           
О б р а з л о ж е њ е  

 Наручилац је дана  29.03.2018.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне набавке 
мале вредности  бр. ЈНМВ 1.2.5/2018, за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА , (Ознака из општег рачника набавке: 44410000- Производи за 
купатила и кухиње,44300000- Каблови, жице и сродни производи, 44500000- Алати, браве, 
кључеви, шарке..., 44800000- Боје, лакови, смоле, 44900000-Грађевински камен, кречњак, 
гипс...) и објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,  и на 
интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs. 

   До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде за 
ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је  сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда у коме је   констатовала  следеће: 
 
 

21) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА,  

Партија бр.5: БОЈЕ И ЛАКОВИ 
 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНМВ 1.2.5/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 
партију бр.5:  
(без ПДВ-а) 

133.021,00 дин 



 
 

22) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку су учествовала 2 понуђача и то: 
1. : „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Јасички пут 51; Матични број: 07364628 
2. ЗТР „ИВИЦА ИЛИЋ“, КРУШЕВАЦ, Ул. Партизанских диверзаната бр.8; Матични 
број: 61805664 
 
23) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда 
 
24) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
25) РАНГ ЛИСТА понуђача  

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ 219.895,00 

2. ЗТР „ИВИЦА ИЛИЋ“, КРУШЕВАЦ 251.150,00 
 
 
 На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда 
бр.1373 од 12.04.2018. понуђача „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ, те на основу члана 
107. став 4. Закона о јавним набавкама,  предлаже доделу уговора. 
 Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те је на основу 
законског овлашћења донео одлуку о додели уговора . 
 Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца у року од три дана од  дана доношења. 
 
 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 
 



 
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНМВ 1.2.5 /2018 
 
Број одлуке OД 1.2.5/2018-6 
 
Датум 17.04.2018. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 
и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.5/2018-6, Директор ПУ „Ната 
Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.2.5 /2018– МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, Партија бр.6: Прибор за кречење 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  

 
Понуђачу: „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Кнеза Милоша 44; Матични 

број: 20775599 
 

 Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року 
од три дана од дана доношења. 

           
О б р а з л о ж е њ е  

 Наручилац је дана  29.03.2018.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне набавке 
мале вредности  бр. ЈНМВ 1.2.5/2018, за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА , (Ознака из општег рачника набавке: 44410000- Производи за 
купатила и кухиње,44300000- Каблови, жице и сродни производи, 44500000- Алати, браве, 
кључеви, шарке..., 44800000- Боје, лакови, смоле, 44900000-Грађевински камен, кречњак, 
гипс...) и објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,  и на 
интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs. 

   До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 понуде за 
ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је  сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда у коме је   констатовала  следеће: 
 

26) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА,  

Партија бр.6: ПРИБОР ЗА КРЕЧЕЊЕ 
 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНМВ 1.2.5/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 
партију бр.6:  
(без ПДВ-а) 

50.000,00 дин 



 
 

27) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку су учествовала 3 понуђача и то:  
 
1.„ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Јасички пут 51 Матични број: 07364628 и 
 2. „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Кнеза Милоша 44; Матични број:  
20775599 
3. ЗТР „ИВИЦА ИЛИЋ“, КРУШЕВАЦ, Ул. Партизанских диверзаната бр.8; Матични 
број: 61805664 
 
28) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда 
 
29) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
30) РАНГ ЛИСТА понуђача  

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ 23.960,00 

2. „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО, КРУШЕВАЦ 25.161,00 

3. 
 ЗТР „ИВИЦА ИЛИЋ“, КРУШЕВАЦ 

30.460,00 
 
 На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија 
понуда бр.1384 од 12.04.2018. понуђача „АМД УНИОН“ ДОО, КРУШЕВАЦ  .Комисија 
предлаже доделу уговора. 
  Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те је на 
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора . 
  Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од  дана доношења. 
 
 
 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 



 
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНМВ 1.2.5 /2018 
 
Број одлуке OД 1.2.5/2018-7 
 
Датум 17.04.2018. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 
и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.5/2018-7, Директор ПУ „Ната 
Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.2.5 /2018– МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, Партија бр.7: Водоинсталатерски материјал 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  
 

Понуђачу: „ТЕХНОКОМЕРЦ ПРО“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Цара Лазара 181; 
Матични број: 21255670 

 
 Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 

року од три дана од дана доношења. 
           

О б р а з л о ж е њ е  
 Наручилац је дана  29.03.2018.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне набавке 
мале вредности  бр. ЈНМВ 1.2.5/2018, за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА , (Ознака из општег рачника набавке: 44410000- Производи за 
купатила и кухиње,44300000- Каблови, жице и сродни производи, 44500000- Алати, браве, 
кључеви, шарке..., 44800000- Боје, лакови, смоле, 44900000-Грађевински камен, кречњак, 
гипс...) и објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,  и на 
интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs. До истека рока за подношење понуда 
на адресу наручиоца приспело је 5 понуда за ову партију. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је  сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда у коме је   констатовала  следеће: 
 

31) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА,  

Партија бр.7: ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ 
МАТЕРИЈАЛ 

 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНМВ 1.2.5/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 
партију бр.7:  
(без ПДВ-а) 

797.501,00 дин 

 
 



32) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку је учествовало 5 понуђача и то:  
 
1.„ТЕХНОКОМЕРЦ ПРО “ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Цара Лазара 181; Матични број: 
21255670 
 2. „SABWAY“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Цара лазара 4-8; Матични број: 20568941 
3. ЗТР „ИВИЦА ИЛИЋ“, КРУШЕВАЦ, Ул. Партизанских диверзаната бр.8; Матични 
број: 61805664 
4. ПТР „АТОМ“, КРУШЕВАЦ, Достојевског 57; Матични број: 55854530 
5. ТР „МЕТАЛ С“ КРУШЕВАЦ, Ул. С. Милошевића бб; Матични број: 61412425 
 
33) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда 
 
34) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
35) РАНГ ЛИСТА понуђача  

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. „ТЕХНОКОМЕРЦ ПРО“ ДОО, КРУШЕВАЦ 419.428,00 

2. ТР „МЕТАЛ С“ КРУШЕВАЦ 442.689,80 

3. 
„SABWAY“ ДОО, КРУШЕВАЦ 

564.411,00 

4. ПТР „АТОМ“, КРУШЕВАЦ 572.669,00 

5. ЗТР „ИВИЦА ИЛИЋ“, КРУШЕВАЦ 725.709,00 
 
 На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија 
понуда бр.1377 од 12.04.2018. понуђача „ТЕХНОКОМЕРЦ ПРО“ ДОО, КРУШЕВАЦ  
.Комисија предлаже доделу уговора. 
  Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те је на 
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора . 
  Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од  дана доношења. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 
 
 
 



 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНМВ 1.2.5 /2018 
 
Број одлуке OД 1.2.5/2018-8 
 
Датум 17.04.2018. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 
и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.5/2018-8, Директор ПУ „Ната 
Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.2.5 /2018– МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, Партија бр.7: Водоинсталатерски материјал 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  
 

Понуђачу: „ТЕХНОКОМЕРЦ ПРО“ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Цара Лазара 181; 
Матични број: 21255670 

 
 Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 

року од три дана од дана доношења. 
           

О б р а з л о ж е њ е  
 Наручилац је дана  29.03.2018.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне набавке 
мале вредности  бр. ЈНМВ 1.2.5/2018, за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА , (Ознака из општег рачника набавке: 44410000- Производи за 
купатила и кухиње,44300000- Каблови, жице и сродни производи, 44500000- Алати, браве, 
кључеви, шарке..., 44800000- Боје, лакови, смоле, 44900000-Грађевински камен, кречњак, 
гипс...) и објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,  и на 
интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs. До истека рока за подношење понуда 
на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде за ову партију. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је  сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда у коме је   констатовала  следеће: 
 

36) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА,  

Партија бр.8: ЕЛЕКТРИЧАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНМВ 1.2.5/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 
партију бр.7:  
(без ПДВ-а) 

797.501,00 дин 

 
 
 



37) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку је учествовало 2 понуђача и то:  
 
1.„ТЕХНОКОМЕРЦ ПРО “ ДОО, КРУШЕВАЦ, Ул. Цара Лазара 181; Матични број: 
21255670 
 2. „ЕЛГОР“ СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ, КРУШЕВАЦ, Ул.Краља Петра Првог бр.105; 
Матични број: 54497393 
 
38) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда 
 
39) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
40) РАНГ ЛИСТА понуђача  

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. 
„ТЕХНОКОМЕРЦ ПРО“ ДОО, КРУШЕВАЦ 

244.546,50 

2. 
„ЕЛГОР“ СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ, 
КРУШЕВАЦ 

252.176,45 

 
 На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија 
понуда бр.1377 од 12.04.2018. понуђача „ТЕХНОКОМЕРЦ ПРО“ ДОО, КРУШЕВАЦ  
.Комисија предлаже доделу уговора. 
  Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те је на 
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора . 
  Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од  дана доношења. 
 
 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 
 
 


