
  
Наручилац: ЈП „Комуналац“ у Руми 

Адреса: Јеленачка 2 

Место: 22400 Рума 

Број одлуке: 751/9-12 

Датум: 22.02.2018. 
 

 

 

На основу члана 109. став 1. а у вези са чланом 107. Став 1. Закона о јавним набавкама 

(''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 48. Одлуке о усклађивању Оснивачког 

акта ЈП „Комуналац“ у Руми ( Службени лист општина Срема 37/2016) и члана 48. Статута 

ЈП „Комуналац“ у Руми, наручилац(директор) доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о обустави поступка јавне набавке 
 

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности бр. 751 Резервни делови за возни 

парк, Партија 12 – Резервни делови за радне машине Авант 

     

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 02.02.2018.године донео Oдлуку о покретању  поступка ЈНМВ бр. 751  

Резервни делови за возни парк  за Партија 12 – Резервни делови за радне машине 

Авант. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца  није приспела  

ниједна прихватљива понуда. 

 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 751/8 -12 од 20.02.2018. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

 

Партија 12 – Резервни делови за радне машине Авант. 

          

        Врста предмета јавне набавке мале вредности: добра 

      

        Подаци о јавној набавци мале вредности: 

 

Предмет јавне набавке мале вредности и 

ознака из општег речника 

Резервни делови за возни парк  Партија 12 

– Резервни делови за радне машине 

Авант ОРН :  42419200 

Редни број јавне набавке мале вредности ЈНМВ број 751 

Процењена вредност јавне набавке мале 

вредности (без ПДВ-а) 
200.000,00 динара 

 

 



 

Укупан број поднетих понуда: 1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1 / 
Тргоауто Доо Шабац, В.Путника 32, 

број понуде 1015  

 

 

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

понуђена цена тих понуда 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде Разлог одбијања понуде 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1015 
Тргоауто Доо Шабац, 

В.Путника 32 

Понуда је неприхватљива јер је  

неблаговремена. 

Пристигла је након рока за 

достављање понуда, 19.02.2018. у 

10:01. Како на коверти није 

наведено за које партије је поднета 

понуда, иста ће бити наведена у 

Извештају о стручној оцени за сваку 

партију. 

Понуда ће неотворена бити враћена 

понуђачу. 

/ 

 

    Kритеријум за оцењивање понуде  је најнижа понуђена цена 

 

Како није пристигла ниједна прихватљива понуда наручилац (директор) доноси одлуку о 

обустави поступка за јавну набавку мале вредности  бр. 751 Резервни делови за возни 

парк за Партија 12 – Резервни делови за радне машине Авант. 

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 

објављивања на Порталу  јавних набавки и интернет страници наручиоца. Захтев се 

подноси  наручиоцу  а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки. 

 

 

в.д.Д и р е к т о р-а,                                                                                    

ЈП "Комуналац" у Руми                                            

_________________________ 

                                                                                                     Драган Панић, дипл.инж.грађ. 


