
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАН” 

Број: 440-1/2020 

Датум: 29.05.2020. године 

УЖИЦЕ 
 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012), Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, ЈН 440-1/2020 од 

29.05.2020.  године и члана 51. Статута ЈП “Стан”, директор овог предузећа  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора у преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуда 
  

 Јавно предузеће “Стан” из Ужица, као наручилац, у поступку јавне набавке број 404-

1/2020, Уговор о јавној набавци ситног материјала за одржавање стамбених зграда  додељује 

Теразије ВДВ  ДОО Ужице  из Ужица, ул. Ратарска број 19. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 Набавка материјала за одржавање стамбених зграда, укључујући и ситан материјал и 

делове за одржавање лифтова у стамбеним зградама је планирана у Плану набавки за 2020. 

годину у оквиру набавке материјала за одржавање стамбених зграда. 

 Процењена вредност укупне јавне набавке број 285-1/2020 је била 11.000.000,00 

динара, од ког износа је за партију 6 – ситан материјал за 2020. годину планирано 

1.200.000,00 динара. 

 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда је покренут на 

основу члана 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама из разлога што у претходно 

спроведеном отвореном поступку за јавну набавку материјала за одржавање стамбених 

зграда, ЈН 285-1/2020, није поднета ни једна прихватљива понуда за  партију 6 – ситан 

материјал. 

 У овом /преговарачком/ поступку поднета је само једна прихватљива понуда – понуда 

Теразије ВДВ  ДОО Ужице  из Ужица, ул. Ратарска број 19, са понуђеним збиром јединичних 

цена од 14.073,97 динара, без ПДВ, односно 16.888,76 динара са ПДВ. У поступку није 

примењена методологија доделе пондера по критеријуму економски најповољнија понуда из 

конкурсне документације због тога што је поднета само једна понуда. 

 Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда, ЈН 440-1/2020 од  

29.05.2020. године, констатовала је да се уговор додељује понуђачу Теразије ВДВ  ДОО 

Ужице  из Ужица, због чега је одлучено као у диспозитиву ове одлуке. 

 

 Поука о правном леку: 
 Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од 
дана пријема исте.  
     
          ДИРЕКТОР, 
                  Дејан Нијемчевић 

 

 

Доставити:                 

 Теразије ВДВ  ДОО Ужице  из Ужица, ул. Ратарска број 19. 

 препорученом пошиљком са повратницом. 

 а/а набавке. 


