
 

 

 

 

 

Наручилац Oпштина Неготин 

 

Адреса 
       Трг Стевана 

Мокрањца број 1 

 

Место       19300 Неготин 

 

Број извештаја 4042-7/2017-II/04 

 

Датум     19.10.2017.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  

1. јавне набавке велике вредности број 7/2017 - набавка услуга на чишћењу снега и леда са 

коловоза општинских (локалних) путева на територији општине Неготин за зимску 

2017/2018.годину, ознака из општег речника набавки 90620000 – услуге чишћења снега и 

90630000- услуге уклањања леда, понуђачу Д.О.О. „Станковић БМБ“ из Неготина, ул. Радујевачки 

пут бб, понуда заведена под бројем II 04 4042-7-1/2017 од 19.10.2017. године, пристигла у 9,41 часова 

 

 

 

                                                                  О б р а з л о ж е њ е 

 

            Наручилац је дана  18.09.2017. године донео одлуку о покретању јавне набавке велике 

вредности у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, бр.набавке 7/2017, за јавну набавку 

велике вредности набавкa услуга на чишћењу снега и леда са коловоза општинских (локалних) 

путева на територији општине Неготин за зимску 2017/2018.годину, ознака из општег речника 

набавки 90620000 – услуге чишћења снега и 90630000- услуге уклањања леда. За наведену јавну 

набавку наручилац је објавио јавни позив за достављање понуда на Порталу 19.09.2017.године и у 

Службеном гласнику РС. 

             До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда по 

наведеном редоследу: 

 
    Д.О.О. „Станковић БМБ“ из Неготина, ул. Радујевачки пут бб, понуда заведена под бројем II 04 4042-7-1/2017  

од 19.10.2017. године, пристигла у 9,41 часова. 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. 4042-7/2017-II/04 од 19.10.2017. године, Комисија за јавне  

набавке је констатовала следеће: 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 
Набавка услуга на чишћењу снега 

и леда са коловоза општинских 

(локалних) путева на територији 

општине Неготин за зимску 

2017/2018.годину, ознака из општег 

речника набавки 90620000 – услуге 

чишћења снега и 90630000- услуге 

уклањања леда 

 

Редни број јавне набавке                       7/2017 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а)                       10.833.333,33   дин. 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 

                  10.833.333,33 дин. и то по 

јединичним ценама наведеним у 

понуди        

                     

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 

                  13.000.000,00 дин. и то по 

јединичним ценама наведеним у 

понуди         

 

 

 

2)  Разлози и околности који оправдавају примену поступка јавне набавке велике 

вредности: 

Спроведен је поступак јавне набавке велике вредности по члану 32. Закона о јавним набавкама 

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

годишњем нивоу  већа од 5.000.000,00 динара 

              Финансијска средства предвиђена су буџетом општине Неготин за 2017.годину, раздео 4, 

глава 1, програм 7- организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност 

-0701-0002 функција 620-развој заједнице, позиција 93, конто 425-текуће поправке и одржавање, 

по Одлуци о буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл.лист општине Неготин“ број 21/2016, 

1/2017 и 13/2017) предвиђена Првом изменом и допуном Плана јавних набавки за председника 

општине Неготин за 2017.годину, број 404-158/2017-II/04 од 10.07.2017.године, у делу услуге под 

редним бројем 3. 

 

Укупан број поднетих понуда  са основним подацима о понуђачима: 1 (једна) 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  

Д.О.О. „Станковић БМБ“ из Неготина, ул. 

Радујевачки пут бб, заведена под бројем II 

04 4042-7-1/2017 од 19.10.2017.године, 

пристигла у 9,41 часова 

                           НЕМА                      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

          /                     /  

 

 

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)  а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума економски најповољнија понуда, 

узимајући у обзир и записник о прегледу понуда бр. 4042-7/2017-II/04 од 19.10.2017.године. 

 
 

 

                       Назив/име понуђача                                            Освојени бодови - пондери 

„Станковић БМБ“ Д.О.О. из Неготина   100 бодова                                

 
             

 б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 

цене  

  

Највећи број бодова код овог критеријума је 100. 

 Понуда са најнижом ценом, а која није понуда са неуобичајено ниском ценом добија максималан 

број бодова. 

 Свим осталим понудама ће бити додељен број бодова према следећој формули: 

                          Цн 

Број бодова =---------x 100  где је: Цн- најнижа понуђена  цена, а Цп- понуђена цена. 

                           Цп      

 

Oцењиваће се цена дата по јединици мере  по горе наведеној формули и то: 

камион .................................40 бодова 

утоваривач...........................20 бодова 

булдозер.............................. 10 бодова 

грејдер..................................  5 бода 

ризла...................................   20 бодова 

со.........................................    5 бода 

                 укупно :  100 бодова   

 

Понуђач „Станковић БМБ“ Д.О.О. из Неготина освојио је 100 бодова обзиром да је једини понуђач. 
 

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

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда понуђача понуђача „Станковић 

БМБ“ Д.О.О. из Неготина ул. Радујевачки пут бб, најповољнија обзиром да је освојио највећи број бодова, 
ПИБ 100775369, МБ 17366360,  лице одговорно за потписивање уговора Станковић Боривоје, број рачуна 

160-13527-41 Банка ИНТЕСА, самостална понуда, рок за извођење радова до 01.04.2018., аванс није 

дозвољен, рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуде,  вредност уговора без ПДВ-а  

10.833.333,33 дин. и то по јединичним ценама наведеним у понуди, вредност уговора са ПДВ-ом  

13.000.000,00 дин.  и то по јединичним ценама наведеним у понуди. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

чишћењу снега и леда са коловоза општинских (локалних) путева на територији општине Неготин 

 за зимску 2017/2018.годину, ознака из општег речника набавки 90620000 – услуге чишћења  

снега и 90630000- услуге уклањања леда, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о  

додели уговора  којом се понуда бр. II-04 4042-7-1 од 19.10.2017. године, понуђача „Станковић БМБ“ 

Д.О.О. из Неготина ул. Радујевачки пут бб, као једина, сматра најповољнијом. 

 

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 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                  Владимир Величковић 


