
  

 

 

       Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Број: V-404-1/2017-31 

Дана: 28.06.2017. године  

        К и к и н д а 

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015) градоначелник  доноси 

 

О Д Л У К У 
о обустави поступка јавне набавке мале вредности 

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ  ЛИЦА 

Партија бр. 1- Машине за шивење 

Партија бр.3-Пчеле и опрема 

Бр. ЈН 31/2017 

 
 Обуставља се поступак јавне набавке  мале вредности - ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ 

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ  ЛИЦА 

Партија бр. 1- Машине за шивење 

Партија бр.3-Пчеле и опрема 

по Позиву за подношење понуда бр. ЈН 31/2017, из разлога што Наручилац није прибавио ниједну 

прихватљиву понуду за Партију бр.1 и Партију бр.3.   

          

Образложење: 

Наручилац је дана 07.06.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке  
економско оснаживањe интерно расељених лица на територији Града Кикинда Бр. ЈН 31/2017.  
 Наручилац је дана 12.06.2017. године на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници објавио Позив за подношење понуда за јавну набавку економско оснаживањe интерно 
расељених лица на територији Града Кикинда Бр. ЈН 31/2017. 
Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду за Партију бр.1 и Партију бр.3.   

 

  

 Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара- ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ 

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ  ЛИЦА Јн 31/2017 

 је дана 22.06.2017. године саставила Извештај о стручној оцени понуда, у коме је констатовала следеће: 

 

1. Предмет јавне набавке: - Eкономско оснаживањe интерно расељених лицана територији 
Града Кикинда кроз набавку добара и робе. 
1а. Предмет јавне набавке обликован је по партијама и то: 
Партија1: Машине за шивење  
Партија 2: Радне пољопривредне, занатске,машине и алати 
Партија 3: Пчеле и опрема   

 
 

          2.Процењена вредност јавне набавке набавке мале вредности износи: 

        без обрачунатог ПДВ, износи укупно 1.500.000,00 динара, по партијама: 

       Партија 1: 150.000,00    динара      



       Партија 2: 800.000,00  динара 

       Партија 3: 550.000,00  динара      

 

 

3.Основни подаци о понуђачима: 

 

Наручилац је прибавио понуде од следећих понуђача: 

 

Партија 1. – Машине за шивење 

Број 

под којим 

је понуда заведена 

Назив или шифра понуђача Датум пријема Сат 

III-09-145/2017 SIT Systems d.o.o Beograd 22.06.2017 08:40 

   

Партија 2 – Радне пољопривредне, занатске,машине и алати 

Број 

под којим 

је понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум пријема Сат 

III-09-145/2017 SIT Systems d.o.o Beograd 22.06.2017 08:40 

III-09-146/2017 VISION SMART PLUS DOO,Београд 22.06.2017 08:40 

 

Партија 3 – Пчеле и опрема   
Није било приспелих понуда. 

3.Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

         Партија1  : Машине за шивење 
  Понуда  SIT Systems d.o.o Beograd је  не прихватљива јер је премашила процењену вредност 
набавке,   (153.800,00 динара без ПДВа) 
            

2. Понуде одбијене због неуобичајено ниске цене 

Нема одбијених понуда по овом основу. 

 

  Комисија је констатовала да je за јавну набавку мале вредности набавка добара , 

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ  ЛИЦА ЈН 31/2017 за Партију бр. 1-

Машине за шивење и Партију бр.3 –Пчеле и опрема, нема прихватљивих понуда, 

 те стога предлаже обуставу поступка јавне набавке за Партију бр.1 и Партију бр.3 . 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки поднети захтев за заштиту права, а који се предаје Наручиоцу у року од 5 дана од дана пријема 

исте.      
                                                                                     

 

                                                                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                      Павле Марков 
 


