
 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  добара – ЗАКУП СТАМБЕНИХ И САНИТАРНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН  

Назив наручиоца:    

 
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу 

  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад 

Булевар Михајла Пупина 16 

  

Интернет страница наручица: www.region@vojvodina.gov.rs 

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Број и датум доношења одлуке: 20.02.2015.године 

  

Врста предмета: Закуп добара 

  

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, места извршења радова, ознака 
из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке. 

Наручилац набавља добра-закуп стамбених и санитарних контејнера за потребе ванредне 
ситуације у општини Владичин Хан  

Назив и ознака из ОРН:      РА01 – Изнајмљивање. 

  

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из 
члана 36. став 1. тачка 4) и 5) Закона: 

Наручилац није спровео преговарачки поступак из члана 36.став 1.тачка 4) и 5) Закона 

 



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
Примењен је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

сходно члану 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама због изузетне хитности 
проузроковане ванредним околностима, чије наступање није зависило од воље наручиоца, 
наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни 
поступак.  

Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, 
сходно члану 36. Став 1. Тачка 3) Закона о јавним набавкама из следећих разлога: Општину 
Владичин Хан погодиле су поплаве 23. јануара 2015. године и Председник општине је 
23.01.2015. у 19 сати донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине 
Владичин Хан; Општина Владичин Хан се обратила Покрајинској влади и Покрајинском 
секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу са молбом да се за 
збрињавање поплавом најугроженијих породица општине Владичин Хан обезбеде такозвани 
стамбени контејнери са свим потребним садржајима. У поплавама је  „без крова над” главом 
остало  36 особа, међу којима је и шеснаесторо деце. Обзиром да општина нема адекватан 
стамбени простор у који би поплављене сместила, они се тренутно налазе у фискултурној сали 
ОШ „ Бранко Радичевић“. Као „прва помоћ” за смештај најугроженијих породица, јавила се 
могућност изнајмљивања мобилних „стамбених и санитарних контејнера”, који у врло кратком 
року могу на квалитетан начин да реше питање привременог смештаја, до изградње трајних 
објеката  

Наручилац је сходно члану 36. Став 1. Тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/12), дана 03.02.2015.године упутио Управи за јавне набавке захтев за мишљење о 
основаности примене преговарачког поступка под бројем 131-404-42 /2015-03-01, добио од 
Управе за јавне набавке позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка 
без објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку. 

Процењена вредности јавне набавке: процењена вредност јавне набавке је 
2.175.000,00 динара без ПДВ 

  

Број примљених понуда: Једна (1) понуда 

 

У поднетој понуди 2.467.507,14 динара без ПДВ-а 

Након  првог круга 
преговарања 

2.610.000,00 са ПДВ-ом, 2.175.000,00 
динара без ПДВ-а, Рок испоруке 5-10 
радних дана. Цена и рок испоруке: 

Након другог круга 
преговарања 

2.610.000,00 са ПДВ-ом, 2.175.000,00 
динара без ПДВ-а, Рок испоруке 5-10 
радних дана. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема подизвођача 

 



Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: 

МobilSistemi d.o.о, Милована Глишића 5,  Нови Сад  

ПИБ:105964616, 

Мат.број20500514, 

Законски заступник: Зоран Теодосијевић 

 

Период важења уговора: На период од 6 месеци од дана закључења 
уговора а рок за испоруку је 5-10 радних дана. 

 

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права: 

            Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 
повратницом, а може се поднети  у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
Наручиоца, уз уплату прописане таксе. 
           После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки . 

    Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са 
повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
 број рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу 
одређену Законом: 
 Број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе: 840-742221843-57 број модела 97 
позив на број 50-016. 
 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да наведени број рачуна Буџета Републике 
Србије  уплати таксу у износу од 40.000,00 динара. 

 

 

Остале информације: 

- 

 


