
 
Наручилац 

         
       МЗ Александровац  
 

 
Адреса 

       
      село Александровац   

 
Место 

       
      село Александровац   

 
Број одлука 

           
              69/2015 

 
Датум 

      
       30.10.2015.год. 

 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о 
стручној оцени понуда од 28.10.2015, председник Савета МЗ Александровац  доноси:  
 
 
 

О Д Л У КУ  
о додели уговора 

 
 

          Наручилац МЗ Александровац, Савез МЗ доноси одлуку о ДОДЕЛИ  Уговора о јавној набавци радова- 
Инвестиционо одржавање објекта дома културе у Александровцу-етажа ниског приземља, а на основу 
Предмера и предрачуна радова, урађен од стране  Завода за урбанистичко планирање и пројектовање 
општине Неготин број 350-213/2015-V од 14.10.2015. године, број ЈНМВ 2/2015, шифра из општег речника  
45421000 –столарски радови и уградња столарије, 44221000 – Прозори, врата и сродни артикли, понуђачу: 
„Трговинско производно услужно предузеће“НИПС“ДОО, Мајора Марка( преко пруге)бр.19, 35250 Параћин, 
заведена код наручиоца под бројем 65/2015, ПИБ 101613831, МБ 07413688, лице одговорно за 
потписивање уговора Ненад Савић, самостална понуда, рок за извођење радова 30 календарских дана, 
важење понуда 60 дана, понуђена цена без ПДВ-а 830.520,00 динара, ПДВ 166.104,00 укупно са ПДВ-ом 
996.624,00 динара. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 20.10.2015. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале вредности бр.2/2015 у 
складу са чланом 39.  Закона,  за јавну набавку радова- Инвестиционо одржавање објекта дома културе у 
Александровцу-етажа ниског приземља.   
За наведену јавну набавку наручилац је дана 20.10.2015. године, објавио позив за подношење понуда и 
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 понуде. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 68/2015 од 28.10.2015. године, Комисија за јавне набавке је 
констататовала следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

Инвестиционо одржавање објекта дома 
културе у Александровцу-етажа ниског 
приземља,  а на основу Предмера и 
предрачуна радова, урађен од стране  
Завода за урбанистичко планирање и 
пројектовање општине Неготин број 350-
213/2015-V од 14.10.2015. године, број 
ЈНМВ 2/2015, шифра из општег речника  
45421000 –столарски радови и уградња 
столарије, 44221000 – Прозори, врата и 
сродни артикли. 

 
Редни број јавне набавке                      2/2015 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а)                     1.359.580,00   
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)                         830.520,00       
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)                      996.624,00   

 



 
 

 

2) Разлози и околности који оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности: 
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности по члану 39.став 1.  Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ број 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015 ), јер је вредност истоврсних радова на годишњем 
нивоу  нижа од 5.000.000,00 динара 

        
3) Укупан број поднетих понуда  са основним подацима о понуђачима: 3 ( три ) 

 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. 

“ Živanović company“ ДОО, ул. Књажевачка југ 48, Ниш, ПИБ 
103591216, МБ 17585088, лице одговорно за потписивање 
уговора Зоран Живановић 

                        НЕМА 

2. 

 Трговинско производно услужно предузеће“НИПС“ДОО, 
 Мајора Марка( преко пруге)бр.19, 35250 Параћин, ПИБ 
101613831, МБ 07413688, лице одговорно за потписивање 
уговора Ненад Савић  

 

3. 

„Enterijer Jovanovi“ доо, Вражогрнац, ПИБ 107456761, МБ 
20806524, лице одговорно за потписивање уговора Бојан 
Јовановић 

 

 
 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово  
одбијање и понуђена цена тих понуда: 
 

Број под којим је 
понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

           
           64/2015 

“ Živanović company“ 
ДОО, ул. Књажевачка 
југ 48, Ниш  

Понуда је пристигла благовремено, али понуђач је 
понудио цену од 1.666.200,00 динара без ПДВ-а што је 
изнад процењене вредности јавне набавке наручиоца 
(1.359.580,00  динара без ПДВ-а ). 
Разлог одбијања: неприхватљива понуда 

           66/2015 „Enterijer Jovanovi“ доо, 
Вражогрнац  

Понуда је пристигла благовремено, али понуђач је 
понудио цену од 1.657.690,00 динара без ПДВ-а што је 
изнад процењене вредности јавне набавке наручиоца 
(1.359.580,00  динара без ПДВ-а ). 
Разлог одбијања: неприхватљива понуда 

 
5) Критеријум за оцењивање понуде је  „ најниже понуђена цена „ по члану 85. први став , тачка    
     2. Закона о јавним набавкама( „ Сл. гласник РС „бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена, узимајући у обзир и 
записник о прегледу понуда бр. 67/2015 од 28.10.2015. године. 
 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без 
ПДВ-а) 

Трговинско производно услужно предузеће“НИПС“ДОО, Мајора Марка( 
преко пруге)бр.19, 35250 Параћин  

830.520,00 динара  

 
 б) Начин примене  примене критеријума најниже понуђене цене:  
 Наручилац је упоређивањем понуђене цене пристигле понуде са процењеном вредност набавке 
дошао до прихватљиве понуде са најниже понуђеном ценом.  
  

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија је током стручне оцене понуда, а након отварања понуде утврдила да прихватљива и 
одговарајућа понуда понуђача: 
Трговинско производно услужно предузеће“НИПС“ДОО, Мајора Марка( преко пруге)бр.19, 35250 Параћин, 
заведена код наручиоца под бројем 65/2015, ПИБ 101613831, МБ 07413688, лице одговорно за 
потписивање уговора Ненад Савић, самостална понуда, рок за извођење радова 30 календарских дана, 



важење понуда 60 дана, понуђена цена без ПДВ-а 830.520,00 динара, ПДВ 166.104,00 укупно са ПДВ-ом 
996.624,00 динара. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке за извођење радова-  
Инвестиционо одржавање објекта дома културе у Александровцу-етажа ниског приземља,  те је на основу 
законског овлашћења донело одлуку о додели уговора  којом се понуда бр. 65/2015 од  28.10.2015. године , 
понуђача Трговинско производно услужно предузеће“НИПС“ДОО, Мајора Марка( преко пруге)бр.19, 35250 
Параћин,   бира као  понуде са најниже понуђеном ценом и којој се додељује уговор. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објаве на Портак јавних набавки.  
(На основу члан 149.став 6. ЗЈН „ Сл. гласник РС „ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 
 
                                                                                                                                                                         
                                                                                     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЛЕКСАНДРОВАЦ 
                                                                                                     САВЕТ МЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ  
                                                                                                          Председник Савета МЗ                                                                                                
                                                                                              _________________________________                                                     
                                                                                                                Петровић Миодраг                              
 
         


