
 

 

 

 

Наручилац Општина Неготин          

 

Адреса 
                Трг Стевана 

Мокрањца број 1 

 

Место        19300 Неготин 

 

Број одлуке 4041-14/2017-II/04 

 

Датум       26.07.2017.год. 

 

 

 

 

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

68/2015), Председник општине Неготин, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

 
Наручилац Општина Неготин доноси одлуку о ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне  

набавке мале вредности број 14/2017 за набавку радова на изградњи кишног канала од  

главног колектора до мелиорационог канала, ОРН 45000000 – грађевински радови,  

понуђачу  „Wetricom“ ДОО из  Београда, ул Др Ивана Рибара 87, 11070 Нови Београд, понуда  

заведена под бројем II 04 4041-14-1 од 25.07.2017.године пристигла у 09,03 часова . 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 17.07.2017. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале вредности у  

складу са чланом 39.  Закона, бр.14/2017, за јавну набавку мале вредности, за набавку радова  

на изградњи кишног канала од главног колектора до мелиорационог канала, шифра из општег речника 

45000000 – грађевински радови. 

  Наведену јавну набавку наручилац је објавио на Порталу Управе за јавне набавке, дана 

17.07.2017.године. 

 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 (три) понуде. 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 4041-14/2017-II/04 од 26.07.2017.године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

набавка радова на изградњи кишног  

канала од главног колектора 

 до мелиорационог канала,  

ОРН 45000000 – грађевински радови 

 

 

Редни број јавне набавке                          14/2017 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а)                        5.000.000,00  динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а)                          3.791.363,50 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)                          4.549.636,20 динара 

 

 

 

1) Разлози и околности који оправдавају примену поступка јавне набавке мале 

вредности: 

Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности по члану 39.став 1. и 2. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015), јер је вредност истоврсних 

услуга на годишњем нивоу  нижа од 5.000.000,00 динара 

        

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

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

 

„Ветриком“ ДОО из Београда, ул Др Ивана  

Рибара 87, 11070 Нови Београд, заведена под бројем 

 II 04 4041-14-1 од 25.07.2017.године пристигла  

у 09,03 часова 

                 Нема 

2 

ПД „Пресек“ ДОО из Ниша, ул. Солунских ратника  

бр.57, 18000 Ниш, заведена под бројем  

II 04 4041-14-2 од 25.07.2017.године пристигла  

у 09,39 часова  

 

3 

ДОО „Цветкова градња“из Неготина, ул. Тимочка 

 бр.19, заведена под бројем 

 II 04 4041-14-3 од 25.07.2017.године пристигла 

 у 9,55 часова 

 

 

  
 

 

 

3) 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 

 /  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4) 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. 4041-14/2017-II/04 од 25.07.2017. године. 
 
 

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

1 „Ветриком“ ДОО из Београда 
3.791.363,50 дин. 

2 
ДОО „Цветкова градња“из Неготина 

4.355.713,00 дин. 

3           „ Пресек“ДОО из Ниша 
4.948.679,00 дин. 

 
 

 

5)   Назив, односно име понуђача коме је додељен уговор: 
 

Понуђач: 

       „Ветриком“ ДОО из Београда, ул Др Ивана Рибара 87, 11070 Нови Београд, заведена под бројем 

 II 04 4041-14-1 од 25.07.2017.године пристигла у 09,03 часова ПИБ 101670375, МБ 06034209, лице 

 одговорно за потписивање уговора  Предраг Вукашиновић, број рачуна 205-11534-18 Комерцијална банкa,  

рок за извођење радова је 31.12.2017.година, рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуде,  

понуђена цена 3.791.363,50 динара без ПДВ-а и 4.549.636,20 динара са ПДВ-ом 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку радова на  

изградњи кишног канала од главног колектора до мелиорационог канала,  

ОРН 45000000 – грађевински радови, те је на основу законског овлашћења  

донело одлуку о додели уговора којом се понуда бр. II 04 4041-14-1 од 25.07.2017.године (заводни број  

наручиоца) и број 1892 од 24.07.2017.године (заводни број понуђача), „Ветриком“ ДОО из Београда, ул Др  

Ивана Рибара 87, 11070 Нови Београд, бира као  понуда са најниже понуђеном ценом. 

 

Одобрио : Овлашћено лице Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацији 

Валентина Ђуричић_______________ 

 

Обрадила : Драгана Банковић_____________________ 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања на  

Порталу јавних набавки. 

(На основу члан 149.став 6. ЗЈН „ Сл. гласник РС „ бр.124/2012, 14/1015 и 68/2015) 

 

 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                             Владимир Величковић 

 


