
 

 

 
 

                                                      Датум. 19.11.2018 

                                                                                                                Дел.бр.565-1-2/2018 
                                  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), одговорно лице Наручиоца доноси: 
 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТОАЛЕТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ 

ВОЈВОДИНЕ 

БРОЈ: 05-01/2018 

 
Уговор о јавној набавци  радова на  реконструкцији тоалета Музеја савремене уметности Војводине, 

додељује се групи понуђача који су поднели најповољнију понуду и то: 

 

 „Link Lajn“ ДОО, 

Нови Сад 

Хероја Пинкија 16  - носилац посла 

 „Електро тим“, ДОО  

Нови Сад  

Веселина Маслеше број 22  

 ПР Техноуна Градња  

Челарево  

Новосадска број 1 

О б р а з л о ж е њ е 
Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама. Поступак јавне набавке спроводи се на основу Одлуке о покретању јавне  

набавка број  530-1-2/2018 од 31.10.2018. године и Плана јавних набавки  за 2018. годину. 

Позиција у финансијском плану са које је предвиђено финансирање предметне набавке је 42511192-
остали текући радови и одржавање зграде.Позив за достављање понуда је објављен на порталу 

јавних набавки  08.05.2018. године и сајту Музеја савремене уметности Војводине.   

Процењена вредност ове набавке је 833.330,00  динара без обрачунатог ПДВ-а. 
Критеријуми по којима ће се вршити избор најповољније понуде је најнижа цена. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

Набавка  радова на  реконструкцији тоалета Музеја 
савремене уметности Војводине 

Ознака из општег речника набавке:  

 45450000 - Остали завршни грађевински радови 

Процењена вредност јавне набавке (без 
ПДВ-а)  833.330,00  



 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану 
42511192-остали текући радови и одржавање 

зграде 

2)  Укупан број поднетих понуда: 1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  

„Link Lajn“ ДОО, Нови Сад 

Хероја Пинкија 16  - носилац посла 

„Електро тим“, ДОО, Нови Сад  

Веселина Маслеше број 22  

ПР Техноуна Градња, Челарево  

Новосадска број 1 

/ 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за  

      њихово одбијање: 
 

4) Критеријум за избор најповољније понуде 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. Ранг листа понуда понуђача који су дали 

исправне, одговарајуће и прихватљиве понуде: 

 Назив добављача Понуђена цена без ПДВ-а 

1.  

„Link Lajn“ ДОО, Нови Сад 

Хероја Пинкија 16  - носилац посла 

„Електро тим“, ДОО , Нови Сад  

Веселина Маслеше број 22  

ПР Техноуна Градња, Челарево  

Новосадска број 1 

828.565,00 динара 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је у поступку јавне набавке мале вредности 

радова на  реконструкцији тоалета Музеја савремене уметности Војводине најповољнија понуда 

групе понуђача:  
 

 „Link Lajn“ ДОО, 

Нови Сад 

Хероја Пинкија 16  - носилац посла 

 „Електро тим“, ДОО  
Нови Сад  

Веселина Маслеше број 22  

 ПР Техноуна Градња  

Челарево  

Новосадска број 1 
 

који су поднели понуду са следећим елементима: 

Број понуде 559-1-1/2018 од 15.11.2018   (10.00 часова)    

 Вредност понуде без ПДВ-а је 828.565,00 динара, 

 Вредност понуде са ПДВ-ом је 994.278,00 динара, 

 Рок завршетка радова - 30 дана од нада увођења у посао 

 Рок плаћања је 35 дана од дана потписивања уговора  

 Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 
 

те предлаже да се уговор о јавној набавци радова на  реконструкцији тоалета Музеја савремене 

уметности Војводине додели наведеној групи понуђача: 
 

„Link Lajn“ ДОО, 

Нови Сад 

Хероја Пинкија 16  - носилац посла 



 

„Електро тим“, ДОО  

Нови Сад  

Веселина Маслеше број 22  

ПР Техноуна Градња  

Челарево  

Новосадска број 1 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке те , на основу 

законског овлашћења, доноси Одлуку о додели уговора, којом се уговор о јавној набавци 

радова на  реконструкцији тоалета Музеја савремене уметности Војводине додељује понуђачу: 

 

„Link Lajn“ ДОО, 

Нови Сад 

Хероја Пинкија 16  - носилац посла 

„Електро тим“, ДОО  

Нови Сад  

Веселина Маслеше број 22  

ПР Техноуна Градња  

Челарево  

Новосадска број 1 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од 

дана објаве исте на порталу Управе за јавне набавке. 

Наручилац задржава право да закључи Уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права у складу са чланом 112., став 2., тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
 

         

Музеј савремене уметности Војводине 
 

___________________________________ 

                 Радован Јокић,  директор 
 


