
Природно-математички факултет 

Ниш, Вишеградска 33 

Број: 384/1-01 

Датум: 04.05.2020. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,                           

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим 

 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку јавне набавке мале вредности – сукцесивна набавка производа за 

одржавање хигијене и производа за репрезентацију МД-04/020  
 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу:  

 

1. Nataly drogeria TR, Ул. Благоја Паровића 4/12, Ниш, понуда заведена код 

Наручиоца под бројем 677 од 29.04.2020., матични број 60430306, ПИБ 

104696754, чијa je понудa оцењенa као најповољнијa за партију 1; 

 

2. Jovanović Beloljin d.o.o., Мокрањчева 2/37, Ниш, понуда заведена код 

Наручиоца под бројем 680 од 29.04.2020., матични број 20649224, ПИБ 

106636477, чијa je понудa оцењенa као најповољнијa за партију 2; 

 

3. Jovanović Beloljin d.o.o., Мокрањчева 2/37, Ниш, понуда заведена код 

Наручиоца под бројем 680 од 29.04.2020., матични број 20649224, ПИБ 

106636477, чијa je понудa оцењенa као најповољнијa за партију 3; 

 

 

 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 01-692 од 04.05.2020. године који 

је сачинила Комисија за јавну набавку образована Решењем број 323/3-01 од 31.03.2020. 

године. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Наручилац је дана 31.03.2020. године донео Одлуку број 323/2-01 о покретању 

поступка јавне набавке МД-04/020 – сукцесивна набавка производа за одржавање 

хигијене и производа за репрезентацију за потребе Природно – математичког факултета 

у Нишу. 

 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 21.04.2020. године. 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број 369/1-01 од 29.04.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 01-692 од 

04.05.2020. године који је Наручилац усвојио. 

 

У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је констатовала 

следеће: 



 

Предмет јавне набавке су добра – сукцесивна набавка производа за одржавање 

хигијене и производа за репрезентацију за потребе Природно-математичког факултета у 

Нишу.  

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 39800000 – Производи за чишћење и 

полирање; 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи. 

Јавна набавка је планирана у Плану јавних набавки под редним бројем 1.1.11., 1.1.4., 

2.1.3. и 2.1.5. за 2020. годину. 

Процењена вредност  јавне набавке у укупном  износу без ПДВ-а износи 1.600.000,00 

динара: 

Партија 1 -  800.000,00  

Партија 2 -  700.000,00  

Партија 3 -  100.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Јавна набавка је објављена на сајту Природно-математичког факултета и сајту Управе за 

јавне набавке 21.04.2020. године. Рок за доставу понуда био до 29.04.2020. године. 

 

У предметном поступку јавне набавке пристигле су три понуде које су биле 

благовремене, док неблаговремених није било. До 29.04.2020. понуде су поднели 

следећи понуђачи: 

Р. 

Бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични 

број и ПИБ 
Партија 

1. 
677 

29.04.2020. 

Nataly drogerija ТR, Благоја Паровића 4/12, Ниш, 

матични број 60430306, ПИБ 104696754 

1 

2. 
680 

29.04.2020. 

Jovanović Beloljin d.o.o., Мокрањчева 2/37, матични број 

20649224, ПИБ 106636477 
 2 и 3 

3. 
681 

29.04.2020. 

V.K. Company d.o.o., Алексе Маркишића 174, Сокобања, 

матични број 07402490, ПИБ 100692924 

1 

 

Јавно отварање понуда спроведено је 29.04.2020. године у 1130 часова,  у складу са 

Правилником о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању 

понуда. 

 

Стручна оцена понуда спроведена је од 29.04.2020.- 04.05.2020. године у складу са 

критеријумом објављеним у конкурсној документацији и то: најниже понуђене цене. 

 

На основу извршеног прегледа благовремених и потпуних понуда, а на основу 

поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. Закона о јавним 

набавкама, утврђено је да су понуде следећих понуђача у складу са захтевима 

конкурсне документације: 

 

Р. 

Бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број и 

ПИБ 
Партија 

1. 
677 

29.04.2020. 

Nataly drogerija ТR, Благоја Паровића 4/12, Ниш, матични број 

60430306, ПИБ 104696754 

1 



2. 
680 

29.04.2020. 

Jovanović Beloljin d.o.o., Мокрањчева 2/37, матични број 

20649224, ПИБ 106636477 
2 и 3 

3. 
681 

29.04.2020. 

V.K. Company d.o.o., Алексе Маркишића 174, Сокобања, 

матични број 07402490, ПИБ 100692924 

1 

 

 

У Конкурсној документацији у оквиру тачке 2. Упутство за израду понуде, 

ставка 3), а према члану 3. став 1. тачка 33) Законa о јавним набавкама, Наручилац ће 

као неприхватљиве одбити понуде које су благовремено предате, а за које је, након 

отварања понуда на основу прегледа и оцене, утврђено да садрже битне недостатке, као 

и да у неком делу ограничавају или условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, 

односно да премашују износ процењене вредности предметне јавне набавке 

Понуђач „V.K. Company d.o.o.“ – Сокобања, Алексе Маркишића 174, за партију 

1, у својој понуди која је заведена код понуђача под бројем 681 од 29.04.2020. године за 

ставку број 1 из техничке спецификације доставио је решење за упис у привремену 

листу биоцидних производа за производ Domestos 24H Pine Fresh,  коме је истекао рок 

важења, решење је издала Агенција за хемикалије под бројем 532-01-674/2010-03 од 

22.08.2012. са роком важења од 6 година.   

 

На основу наведеног понуда понуђача „V.K. Company d.o.o.“ није у складу са 

захтевом из конкурсне документације. 

 

Наручилац ће, такође, детaљно испитати тржиште приликом састављања 

конкурсне документације за наредни поступак предметне јавне набавке за партије за 

које је стигла само једна понуда како би више понуђача могло да достави понуду. 

 

У складу са критеријумом објављеним у Конкурсној документацији (најнижа 

понуђена цена), Комисија за јавне набавке је утврдила ранг листу понуђача за партије: 

Партија 1 

Ранг Понуђач Понуђена цена 

1. Nataly drogerija ТR 788.958,00 

 

Партија 2 

Ранг Понуђач Понуђена цена 

1. Jovanović Beloljin d.o.o. 619.357,00 

 

Партија 3 

Ранг Понуђач Понуђена цена 

1. Jovanović Beloljin d.o.o. 27.817,94 

 

Комисија за јавне набавке је,  након извршене стручне оцене понуда, закључила 

да је понуда понуђача: 

 

1. Nataly drogerija ТR, Благоја Паровића 4/12, Ниш, понуда заведена код Наручиоца 

под бројем 677 од 29.04.2020. благовремена, одговарајућа, прихватљива и 

најповољнија за партију 1; 

2. Jovanović Beloljin d.o.o., Мокрањчева 2/37, Ниш, понуда заведена код Наручиоца 

под бројем 680 од 29.04.2020. благовремена, одговарајућа, прихватљива и 

најповољнија за партију 2; 



3.  Jovanović Beloljin d.o.o., Мокрањчева 2/37, Ниш, понуда заведена код Наручиоца 

под бројем 680 од 29.04.2020. благовремена, одговарајућа, прихватљива и 

најповољнија за партију 3; 

 

 

 

    Комисија даје ПРЕДЛОГ декану Природно-математичког факултета да 

додели уговоре на следећи начин: 

 

Партија 1: уговор се додељује фирми „Nataly drogerija ТR“, Благоја Паровића 4/12, 

Ниш; 

Партија 2: уговор се додељује фирми „Jovanović Beloljin d.o.o.“, Мокрањчева 2/37, 

Ниш, 

Партија 3: уговор се додељује фирми „Jovanović Beloljin d.o.o.“, Мокрањчева 2/37, 

Ниш, 

 

 

 што сам ја прихватио. 

 

              ДЕКАН 

 

 

 

                    ........................................................ 

           Проф. др Перица Васиљевић                            

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  
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