
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21 
 
Место К Р У Ш Е В А Ц 
 
Број одлуке OД 1.2.7/2017/1 
 
Датум 

 
31.05.2017. 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ),  
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:  
 
  

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за јавну набавку ЈНМВ 1.2.7/2017–  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА, Партија бр.1: Зидарски материјал 
        понуђачу са најповољнијом понудом „TEHNOKOMERC“ доо, Ул. Јасички 

пут, 37000 Крушевац 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Наручилац је дана  04.05.2017.године донео одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.7/2017- МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на 
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе.  До истека рока 
за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда за ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.2.7/2017/1 од 30.05. 
2017. године, у коме је   констатовала  је следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА 

Партија бр.1: Зидарски материјал 
 

 
Редни број јавне набавке 

 
ЈНМВ 1.2.7/2017. 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 332.703,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)        165.464,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)       198.557,00 дин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

   
Заводни 

број Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде 

   

   

   
 

3) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 
 

Ранг листа понуђача : 
 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. 
ТЕХНОКОМЕРЦ Крушевац 

165.464,00 

2. 
 

 

3. 
 

 

 
 
4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је  за јавну набавку  бр. 
ЈНМВ 1.2.7/2017-  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- 
партија бр.1.Зидарски материјал, понуда број 1943 од 18.05.2017. понуђача 
„ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО- Крушевац, најповољнија , те предлаже наручиоцу доделу 
уговора.Орган управљања наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о 
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о 
додели уговора понуђачу са најповољнијом понудом „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО- 
Крушевац, број понуде  1943 од 18.05.2017.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
                                                                                                           ДИРЕКТОР: 
                                                                                  Весна Живковић, спец.струк.васпитач       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21 
 
Место К Р У Ш Е В А Ц 
 
Број одлуке OД 1.2.7/2017/2 
 
Датум 

 
31.05.2017. 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ),  
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:  
 
  

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за јавну набавку ЈНМВ 1.2.7/2017–  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА, Партија бр.2: Плочасти материјали 
        понуђачу са најповољнијом понудом „TEHNOKOMERC“ доо, Ул. Јасички 

пут, 37000 Крушевац 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Наручилац је дана  04.05.2017.године донео одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.7/2017- МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на 
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе.  До истека рока 
за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две понуде за ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.2.7/2017/2 од 30.05. 
2017. године, у коме је   констатовала  је следеће: 
 

5) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА 

Партија бр.2: Плочасти материјал 
 

 
Редни број јавне набавке 

 
ЈНМВ 1.2.7/2017. 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 140.000,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)        52.170,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)         62.604,00 дин 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

   
Заводни 

број Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде 

   

   

   
 

7) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 
 

Ранг листа понуђача : 
 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. 
ТЕХНОКОМЕРЦ Крушевац 

52.170,00 

2. 
АМД УНИОН Крушевац 

52.500,00 

3. 
 

 

 
 
8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је  за јавну набавку  бр. 
ЈНМВ 1.2.7/2017-  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- 
партија бр.2. Плочасти материјали, понуда број 1943 од 18.05.2017. понуђача 
„ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО- Крушевац, најповољнија , те предлаже наручиоцу доделу 
уговора.Орган управљања наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о 
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о 
додели уговора понуђачу са најповољнијом понудом „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО- 
Крушевац, број понуде  1943 од 18.05.2017.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
                                                                                                           ДИРЕКТОР: 
                                                                                  Весна Живковић, спец.струк.васпитач              
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21 
 
Место К Р У Ш Е В А Ц 
 
Број одлуке OД 1.2.7/2017/3 
 
Датум 

 
31.05.2017. 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ),  
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:  
 
  

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за јавну набавку ЈНМВ 1.2.7/2017–  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА, Партија бр.3: Лепкови и остали материјали 
        понуђачу са најповољнијом понудом „COOL ELECTRO“ доо, Ул. Краља 

Петра Првог 105, 37000 Крушевац 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Наручилац је дана  04.05.2017.године донео одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.7/2017- МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на 
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе.  До истека рока 
за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је пет понуда за ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.2.7/2017/3 од 30.05. 
2017. године, у коме је   констатовала  је следеће: 
 

9) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА 

Партија бр.3: Лепкови и остали материјали 
 

 
Редни број јавне набавке 

 
ЈНМВ 1.2.7/2017. 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 30.000,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)        6.990,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)         8.388,00 дин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

   
Заводни 

број Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде 

   

   

   
 

11) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 
 

Ранг листа понуђача : 
 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. COOL ELEKTRO Крушевац 6.990,00 

2. АМД УНИОН Крушевац 8.375,00 

3. ТРИ О Аранђеловац 8.545,00 

4. ТР СЈАЈ Крушевац 10.291,65 

5. ТЕХНОКОМЕРЦ  Kрушевац 10.925,00 

 
 
12) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је  за јавну набавку  бр. 
ЈНМВ 1.2.7/2017-  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- 
партија бр.3.Лепкови и остали материјали, понуда број 1997 од 22.05.2017. понуђача 
„COOL ELECTRO“ ДОО- Крушевац, најповољнија , те предлаже наручиоцу доделу 
уговора.Орган управљања наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о 
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о 
додели уговора понуђачу са најповољнијом понудом „COOL ELECTRO“ ДОО- 

Крушевац, број понуде  1997 од 22.05.2017.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
                                                                                                           ДИРЕКТОР: 
                                                                                  Весна Живковић, спец.струк.васпитач              
 
 
 
 
 
 



 
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21 
 
Место К Р У Ш Е В А Ц 
 
Број одлуке OД 1.2.7/2017/4 
 
Датум 

 
31.05.2017. 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ),  
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:  
 
  

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за јавну набавку ЈНМВ 1.2.7/2017–  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА, Партија бр.4: Шрафовска роба 
        понуђачу са најповољнијом понудом „АМД УНИОН“ доо, Ул. Кнеза Милоша 

44, 37000 Крушевац 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Наручилац је дана  04.05.2017.године донео одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.7/2017- МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на 
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе.  До истека рока 
за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су три понуде за ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.2.7/2017/4 од 30.05. 
2017. године, у коме је   констатовала  је следеће: 
 

13) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА 

Партија бр.4: Шрафовска роба 
 

 
Редни број јавне набавке 

 
ЈНМВ 1.2.7/2017. 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 226.748,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)        77.100,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)         92.520,00 дин 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

   
Заводни 

број Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде 

   

   

   
 

15) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 
 

Ранг листа понуђача : 
 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. АМД УНИОН Крушевац  77.100,00 

2. SABWAY Kruševac 112.289,00 

3. ТР МЕТАЛ С Крушевац 112.691,50 

4.   

5.   

 
 
16) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је  за јавну набавку  бр. 
ЈНМВ 1.2.7/2017-  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- 
партија бр.4. Шрафовска роба, понуда број 1991 од 22.05.2017. понуђача „АМД 
УНИОН“ ДОО- Крушевац, најповољнија , те предлаже наручиоцу доделу уговора.Орган 
управљања наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 
уговора понуђачу са најповољнијом понудом „АМД УНИОН“ ДОО- Крушевац, број 
понуде  1991 од 22.05.2017.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
                                                                                                           ДИРЕКТОР: 
                                                                                  Весна Живковић, спец.струк.васпитач      
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21 
 
Место К Р У Ш Е В А Ц 
 
Број одлуке OД 1.2.7/2017/5 
 
Датум 

 
31.05.2017. 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ),  
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:  
 
  

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за јавну набавку ЈНМВ 1.2.7/2017–  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА, Партија бр.5: Боје и лакови 
        понуђачу са најповољнијом понудом „COOL ELECTRO“ доо, Ул. Краља 

Петра Првог 105, 37000 Крушевац 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Наручилац је дана  04.05.2017.године донео одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.7/2017- МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на 
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе.  До истека рока 
за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су четири понуде за ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.2.7/2017/5 од 30.05. 
2017. године, у коме је   констатовала  је следеће: 
 

17) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА 

Партија бр.5: Боје и лакови 
 

 
Редни број јавне набавке 

 
ЈНМВ 1.2.7/2017. 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 350.000,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)        119.460,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)         143.352,00 дин 

 
 
 
 
 
 



 
18) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 
   

Заводни 
број Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

1925 ТРИ О Аранђеловац Наручилац је дана 17.05.2017.год  објавио на Порталу 
јавних набавки (као и насвом интернет сајту) измену 
конкурсне документације (у делу спецификације , ставка 
1.,2. и 4.)   и обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  Понуђач је понуду доставио 18.05.2017. у 
претходној верзији спецификације, тако да његова понуда 
није упоредива у односу на остале, те се одбија као 
неприхватљива (чл.106 ст.1. тач.5 ЗЈН). 

1943 ТЕХНОКОМЕРЦ 
Крушевац 

Наручилац је дана 17.05.2017.год  објавио на Порталу 
јавних набавки (као и насвом интернет сајту) измену 
конкурсне документације (у делу спецификације , ставка 
1.,2. и 4.)   и обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  Понуђач је понуду доставио 18.05.2017. у 
претходној верзији спецификације, тако да његова понуда 
није упоредива у односу на остале те се одбија као 
неприхватљива. (чл.106 ст.1. тач.5 ЗЈН). 

 
19) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

 
Ранг листа понуђача : 

 
Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. COOL ELECTRO Kruševac 119.460,00 

2. ТР СЈАЈ Крушевац 179.275,72 

3. - - 

 
 
20) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
Комисија је  после стручне оцене понуда која је описана у Извештају о стручној 

оцени бр.И 1.2.7/2017/5, констатује да је  за јавну набавку  бр. ЈНМВ 1.2.7/2017-  
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- партија бр.5. Боје и 
лакови, понуда број 1997 од 22.05.2017. понуђача „COOL ELECTRO“ ДОО- Крушевац, 
најповољнија. Комисија предлаже наручиоцу доделу уговора.Орган управљања 
наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 
понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора понуђачу 
са најповољнијом понудом „COOL ELECTRO“ ДОО- Крушевац, број понуде  1997 од 
22.05.2017.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
                                                                                                           ДИРЕКТОР: 
                                                                                  Весна Живковић, спец.струк.васпитач              
 
         



 
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21 
 
Место К Р У Ш Е В А Ц 
 
Број одлуке OД 1.2.7/2017/6 
 
Датум 

 
31.05.2017. 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ),  
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:  
 
  

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за јавну набавку ЈНМВ 1.2.7/2017–  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА, Партија бр.6: Прибор за кречење 
        понуђачу са најповољнијом понудом „COOL ELECTRO“ доо, Ул. Краља 

Петра Првог 105, 37000 Крушевац 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Наручилац је дана  04.05.2017.године донео одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.7/2017- МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на 
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе.  До истека рока 
за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је пет понуда за ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.2.7/2017/6 од 30.05. 
2017. године, у коме је   констатовала  је следеће: 
 

21) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА 

Партија бр.6: Прибор за кречење 
 

 
Редни број јавне набавке 

 
ЈНМВ 1.2.7/2017. 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 94.668,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)        8.100,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)        9.720,00 дин 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

   
Заводни 

број Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде 

   

   
 

23) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 
 

Ранг листа понуђача : 
 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. COOL ELEKTRO Kruševac 8.100,00 

2. АМД УНИОН Крушевац 9.600,00 

3. ТРИ О Аранђеловац 9.800,00 

4. ТР СЈАЈ Крушевац 13.166,83 

5. ТЕХНОКОМЕРЦ Крушевац 14.225,00 

 
 
24) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
Комисија је  после стручне оцене понуда која је описана у Извештају о стручној 

оцени бр.И 1.2.7/2017/6, констатује да је  за јавну набавку  бр. ЈНМВ 1.2.7/2017-  
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- партија бр.6. Прибор за 
кречење, понуда број 1997 од 22.05.2017. понуђача „COOL ELECTRO“ ДОО- Крушевац, 
најповољнија. Комисија предлаже наручиоцу доделу уговора.Орган управљања 
наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 
понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора понуђачу 
са најповољнијом понудом „COOL ELECTRO“ ДОО- Крушевац, број понуде  1997 од 
22.05.2017.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
                                                                                                           ДИРЕКТОР: 
                                                                                  Весна Живковић, спец.струк.васпитач          
 
 
 
 
 



 
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21 
 
Место К Р У Ш Е В А Ц 
 
Број одлуке OД 1.2.7/2017/7 
 
Датум 

 
31.05.2017. 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ),  
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:  
 
  

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за јавну набавку ЈНМВ 1.2.7/2017–  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА, Партија бр.7: Водоинсталатерски материјал 
        понуђачу са најповољнијом понудом „SABWAY“ доо, Ул. Цара лазара 4-8, 

37000 Крушевац 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Наручилац је дана  04.05.2017.године донео одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.7/2017- МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на 
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе.  До истека рока 
за подношење понуда на адресу наручиоца приспелe су три понуде за ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.2.7/2017/7 од 30.05. 
2017. године, у коме је   констатовала  је следеће: 
 

25) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА 

Партија бр.7: Водоинсталатерски материјал 
 

 
Редни број јавне набавке 

 
ЈНМВ 1.2.7/2017. 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 468.264,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)        345.780,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)        414.936,00 дин 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

   
Заводни 

број Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде 

   

   
 

27) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 
 

Ранг листа понуђача : 
 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. SABWAY Kruševac 345.780,00 

2. ТР МЕТАЛ С Крушевац 346.289,20 

3. ТЕХНОКОМЕРЦ Крушевац 361.585,00 

4.   

5.   

 
 
28) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
Комисија је  после стручне оцене понуда која је описана у Извештају о стручној 

оцени бр.И 1.2.7/2017/7, констатује да је  за јавну набавку  бр. ЈНМВ 1.2.7/2017-  
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- партија бр.7. 
Водоинсталатерски материјал, понуда број 1995 од 22.05.2017. понуђача „SABWAY“ 
ДОО- Крушевац, најповољнија. Комисија предлаже наручиоцу доделу уговора.Орган 
управљања наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 
уговора понуђачу са најповољнијом понудом „SABWAY“ ДОО- Крушевац, број понуде  
1995 од 22.05.2017.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
                                                                                                           ДИРЕКТОР: 
                                                                                  Весна Живковић, спец.струк.васпитач              
 
     
 
 
 



 
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21 
 
Место К Р У Ш Е В А Ц 
 
Број одлуке OД 1.2.7/2017/8 
 
Датум 

 
31.05.2017. 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ),  
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:  
 
  

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за јавну набавку ЈНМВ 1.2.7/2017–  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА, Партија бр.8: Електричарски материјал 
        понуђачу са најповољнијом понудом „ЕЛГОР“ доо, Ул. Краља Петра Првог 

105, 37000 Крушевац 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Наручилац је дана  04.05.2017.године донео одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.7/2017- МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на 
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе.  До истека рока 
за подношење понуда на адресу наручиоца приспелe су три понуде за ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.2.7/2017/8 од 30.05. 
2017. године, у коме је   констатовала  је следеће: 
 

29) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА 

Партија бр.8: Електричарски материјал 
 

 
Редни број јавне набавке 

 
ЈНМВ 1.2.7/2017. 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 420.838,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)  

       254.318,45 дин 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  

       305.182,16 дин 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

   
Заводни 

број Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде 

   

   
 

31) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 
 

Ранг листа понуђача : 
 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. ЕЛГОР  Крушевац 254.318,45 

2. ИБРЕА Г.Милановац 258.320,90 

3. ЕЛЕКТРО СЕРЂО Ниш 264.718,00 

4.   

5.   

 
 
32) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
Комисија је  после стручне оцене понуда која је описана у Извештају о стручној 

оцени бр.И 1.2.7/2017/8, констатује да је  за јавну набавку  бр. ЈНМВ 1.2.7/2017-  
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- партија бр.8. 
Електричарски материјал, понуда број 1996 од 22.05.2017. понуђача „ЕЛГОР“ ДОО- 
Крушевац, најповољнија. Комисија предлаже наручиоцу доделу уговора.Орган 
управљања наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 
уговора понуђачу са најповољнијом понудом „ЕЛГОР“ ДОО- Крушевац, број понуде  
1996 од 22.05.2017.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
                                                                                                           ДИРЕКТОР: 
                                                                                  Весна Живковић, спец.струк.васпитач              
 
 
 
 
 


