
 
 
 
 

РепубликаСрбија 
АутономнаПокрајинаВојводина 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

23272  НовиБечеј, ЖаркаЗрењанина бр.8 
 

Број ЈНМВ: IV 04-404-2/6-2018 
Датум: 16.04.2018. године 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/2012, 14/2015 и 68/2016) и 
Извештаја о стручној оцени понуда број IV 04-404-2/6-2018 од 13.04.2018. године, председник 
Општине Нови Бечеј   д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К У  
о додели уговора о јавној набавци 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку услугеуклањања и 
предајеопасноготпадасатериторијеопштинеНовиБечејовлашћеномоператерупонуђачу„ЕКО ХЕМИК 
ДОО“НовиСад, Лединци, улицаЛипарјеброј 108 (носилац посла) и „ФЦЦ ЕКО ДОО“Београд, улица 
Мокролушкановаброј5 (члан групе понуђача). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Наручилац је дана 05.04.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности број IV 04-404-2/6-2018 за набавкууслугеуклањања и 
предајеопасноготпадасатериторијеопштинеНовиБечејовлашћеномоператеру. 
 
Наручилац је Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију поставио на Порталу јавних 
набавки и наинтернет страници Општине www.novibecej.rsдана05.04.2018.године. На основу 
наведеног Позива, до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца 
пристиглајеједнапонуда. 
 
Поступакотварања понуда јеспроведен у просторијаманаручиоцадана13.04.2018. у 12,00 часова. 
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о томе. 
 
У извештају о стручној оцени понуда број IV 04-404-2/6-2018 од  13.04.2018. године, Комисија за 
јавну набавку је констатовала следеће: 
 
1. Предмет ЈНМВ - услуге:Набавкауслугеуклањања и 
предајеопасноготпадасатериторијеопштинеНовиБечејовлашћеномоператеру, по Одлуци о покретању 
поступка бр. IV 04-404-2/6-2018од 05.04.2018. године.  
Редни број ЈНМВ IV 04-404-2/6-2018, у Плану јавних набавки општинеНовиБечејза 2018. годину 
редниброј 1.2.18. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:Услуге у везисарадиоактивним, 
отровним,медицинским и опаснимотпадом – 90520000. 
 
2. Процењенавредностјавненабавке:  650.000,00 динарабез ПДВ-а, односно 780.000,00 
динараса ПДВ-ом. 
 
3.Основниподаци о понуђачима и спровођењу поступка јавне набавке: 
Позив за достављање понуда јепостављеннаПорталујавнихнабавки и 
наинтернетстраницинаручиоцаwww.novibecej.rsдана05.04.2018. године. 



 
Рокзаподношењепонуда: до 11,00часова13.04.2018. године. 
У рокузаподношењепонудаблаговременојепримљена 1 (једна) понуда – заједничка понуда групе 
понуђача „ЕКО ХЕМИК ДОО“НовиСад, Лединци, улицаЛипарјеброј 108и „ФЦЦ ЕКО ДОО“Београд, 
улица Мокролушкановаброј5.Групапонуђачаје за носиоца посла одредила „ЕКО ХЕМИК 
ДОО“НовиСад. 
 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Јавноотварањепонудаодржаноје13.04.2018.годинесапочетком у 12,00 часовао 
чемујесачињензаписник. 
 
4.Понудекојесуодбијене, разлозизањиховоодбијање и понуђенаценатихпонуда:/. 
 
5. Акојепонудаодбијеназбогнеуобичајенонискецене, детаљнообразложење – 
начиннакојијеутврђенатацена: /. 
 
6.Критеријумзаоцењивање и рангирањепонудајенајнижапонуђенацена. 
 
Комисија, након спроведеног оцењивања понуда, констатује да је наручилац примиo једну 
прихватљиву понудуи предлаже наручиоцу да уговор за јавну набавку услугеуклањања и 
предајеопасноготпадасатериторијеопштинеНовиБечејовлашћеномоператеру додели понуђачу „ЕКО 
ХЕМИК ДОО“НовиСад, Лединци, улицаЛипарјеброј 108 (носилац посла) и „ФЦЦ ЕКО ДОО“Београд, 
улица Мокролушкановаброј5 (члан групе понуђача)са понуђеном ценом од 649.900,00 динара без 
ПДВ-а, односно 779.880,00 са ПДВ-ом. 
 
Конкурсном документацијом за предметну набавку је предвиђено да наручилац може пре доношења 
одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова чију су 
испуњеност понуђачи доказали Изјавом о испуњавању услова. Комисија за предметну набавку је 
одлучила да од понуђача најповољније понуде то неће тражити зато што је у својој понуди већ 
доставио копије свих доказа у вези са наведеним изјавама. 
 
Из наведених разлога и у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама 
одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцуподнети захтев за заштиту 
права у року од 5 (пет)дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату 
60.000,00 динара, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, прималац: Буџет Републике Србије, шифра плаћања: 253 или 153, 
рачун 840-30678845-06 са позивом на број одобрења: Број или ознака јавне набавке. 
 
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова одлука се објављује на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења. 
     
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
  _____________________ 
    Саша Максимовић 


