
 

 

 

 

Наручилац Општина Неготин          
 

Адреса 
                Трг Стевана 

Мокрањца број 1 
 

Место        19300 Неготин 
 

Број одлуке 4041-8/2017-II/04 
 

Датум       12.04.2017.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 8/2017 за набавку радова на поправци постојећег кишног канала  

од железничке станицеНеготин до државног пута Неготин-Радујевац-пропуст испод пруге,  

ОРН 45000000 – грађевински радови, понуђачу ДОО „Цветкова градња“из Неготина, ул.  
Тимочка бр.19,понуда заведена под бројем II 04 4041-8-2 од 05.04.2017.године пристигла у 9,54 часова. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 27.03.2017. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале вредности у  

складу са чланом 39.  Закона, бр.8/2017, за јавну набавку мале вредности, за набавку радова  

на поправци постојећег кишног канала од железничке станицеНеготин до државног пута  

Неготин-Радујевац-пропуст испод пруге, шифра из општег речника 45000000 – грађевински радови. 

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

28.03.2017.године. 

 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 (четири) 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. 4041-8/2017-II/04 од 11.04.2017.године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

набавка радова на поправци 

постојећег кишног канала од 

железничке станице Неготин до 

државног пута Неготин-Радујевац-

пропуст испод пруге, ОРН 45000000 

– грађевински радови 

 

 

Редни број јавне набавке                          8/2017 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а)                        2.500.000,00  динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а)                          2.421.200,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)                          2.905.440,00 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: 4 (четири) 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

 

„Импреса гроуп Сербиа“ДОО из Церовца ул.  
Ваљевски пут бб, заведена под бројем  
II 04 4041-8-1од 05.04.2017.године пристигла у 9,50 
часова  

                 Нема 

2 

ДОО „Цветкова градња“из Неготина, ул. Тимочка  
бр.19,заведена под бројем II 04 4041-8-2 
 од 05.04.2017.године пристигла у 9,54 часова 
 

 

3 

ГЗЗ „Пионир“ из 16210 Власотинца, ул. Синише 

Јанића бр.2, заведена под бројем II 04 4041-8-3 од 

05.04.2017.године пристигла у 9,55 часова 
 

 

4 
ПД „Пресек“ДОО из Ниша,ул. Солунских ратника 

57, заведена под бројем II 04 4041-8-4 од 

05.04.2017.године пристигла у 9,57  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 04 4041-8-1 од 

05.04.2017.године 
 

„Импреса гроуп Сербиа“ДОО

из Церовца ул.  
Ваљевски пут бб 

Понуда је пристигла 

благовремено            код 

наручиоца, понуђач није 

сачинио понуду у складу са 

захтевима из конкурсне 

документације, није свака 

страна модела уговора 

печатирана и парафирана и у 

обрасцу структуре цене 

извршена је исправка белилом 

код позиције 3.2 а иста није 

оверена печатом и парафирана .  

Понуђач је понудио цену од 

2.095.700,00 динара без ПДВ-а. 

Разлог одбијања: 

неприхватљива  понуда, због   

битних недостатака 

понуде из члана 106.ст.2.  

Закона о јавним набавкама(„Сл. 

гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015  )             

II 04 4041-8-3 од 

05.04.2017.године 
ГЗЗ „Пионир“ из 16210 

Власотинца, ул. 

Синише Јанића бр.2 

Понуда је пристигла 

благовремено            код 

наручиоца, понуђач није 

сачинио понуду у складу са 

захтевима из конкурсне 

документације, односно изјава о 

техничкој опремљености и 

апаратури није потписана већ 

само печатирана и извршена је 

исправка у обрасцу структуре 

цене код позиције 1.1 тако што 

је вршено брисање и поновно 

писање а иста исправка није 

печатирана и оверена потписом. 

Понуђач је понудио цену од 

2.401.600,00 динара без ПДВ-а. 

Разлог одбијања: 

неприхватљива  понуда, због   

битних недостатака 

понуде из члана 106.ст.2.  

Закона о јавним набавкама(„Сл. 

гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015  )             
 

 
 
 
 
 
 
 



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. 4041-8/2017-II/04 од 05.04.2017. године. 
 
 

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

1 
ДОО „Цветкова градња“из Неготина 2.421.200,00 дин. 

2 ПД „Пресек“ДОО из Ниша 2.487.700,00 дин. 

 
 

 

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

Понуђач: 
       ДОО „Цветкова градња“из Неготина, ул. Тимочка бр.19, понуда заведена под бројем 

 II 04 4041-8-2 од 05.04.2017.године пристигла у 9,54 часова као самостална понуда 
ПИБ 105967112, МБ 20499168, лице одговорно за потписивање уговора  Станковић Цветко, број  
рачуна 160-316159-65 INTESA banka, рок за извођење радова је 31.12.2017.година, рок важења понуде 30 дана 

 од дана отварања понуде, понуђена цена 2.421.200,00 динара без ПДВ-а и 2.905.440,00 динара. 

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

постојећег кишног канала од железничке станице Неготин до државног пута Неготин-Радујевац 

-пропуст испод пруге, ОРН 45000000 – грађевински радови, те је на основу законског овлашћења  

донело одлуку о додели уговора којом се понуда бр. II 04 4041-8-2 од 05.04.2017.године (заводни број  

наручиоца) и број 5/2017 од 30.03.2017.године (заводни број понуђача), ДОО „Цветкова градња“из Неготина,  

ул. Тимочка бр.19, 19300 Неготин, 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 

 


