
 
Наручилац ПУ „Милка Диманић“ 
 
Адреса 12. бригаде 34 
 
Место Власотинце 
 
Број одлуке 629 
 
Датум 11.12.2017. 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник 
РС''бр.124/2012,14/2015 I 68/2015), и извештаја комисије за јавне набавке бр 628      
од 11.12.2017. године, директор Предшколске установе „Милка Диманић“, доноси:  
 
 

О Д Л У КУ 
 о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда 
 
          БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача А.Д. „Црна Трава“ из 
Лесковца, број 858 од 05.12.2017 године: 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је дана 27.11.2017. године донео одлуку о покретању преговарачког 
поступка без објављивања јавног позива бр.653 od 27.11.2017.год, за јавну набавку 
Додатни радови на унапређењу енергетске ефикасности вртића „Дечја радост“. 
  
За наведену јавну набавку наручилац је дана 29.11.2017. године, објавио на 
Порталу управе за јавне набавке и на својој интернет страници обавештење о 
покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и 
исто послао следећим понуђачима: 
 
 

Назив понуђача: 
ДОО Гранит инжењеринг“ Лесковац 
АД Црна Трава Лесковац 
ДОО  „Инвестградња“ Лесковац 

   
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су  3 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.  628  од 11.12.2017. године, Комисија за 
јавне набавке је констататовала следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

 
Предмет јавне набавке 

Додатни радови на унапређењу 
енергетске ефикасности вртића 
„Дечја радост“ 

 
Редни број јавне набавке 9/17 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 594.725,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 594.725,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 713.670,00  динара 

 
 

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

 
Број под којим је понуда 

заведена Подносилац понуде 
Разлози за одбијање 

понуде 
                 
                  621 

  ДОО„Гранит 
инжењеринг“, Лесковац 

Понуђач није доставио 
тражено средство 
обезбеђења 

 
 
 

3) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
 
 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена 
цена, узимајући у обзир и записник о преговарању бр. 625 од 07.12.2017. 
године.  
 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 
1. Д.О.О „Инвестградња“ Лесковац 615.721,00 
2. А.Д. „Црна Трава“ Лесковац 594.725,00 

 
 

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

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија 
понуда понуђача 
 



А.Д. „Црна Трава“ Лесковац 
 
 и предлаже наручиоцу његов избор. 
 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 

 
Да                                                        Не 

 
 У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 
  
  

 
 
5) Околности које оправдавају примену преговарачког поступка без 

објављивања јавног позива:  
 

 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о 
избору најповољније понуде којом се понуда бр. 858 од 05.12.2017. године, 
понуђача АД „Црна трава“ ул. Пана Ђукића бр. 18, Лесковац бира као 
најповољнија. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана пријема исте. 
 
 

Одговорно лице: 

 
 
 
 

 Х 


