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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/1-52/2017 

Дана: 15.5.2017.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2012 и 68/2015), Председник општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Израда идејног решења, пројекта 

за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на реконструкцији, доградњи и 

изради недостајуће инфраструктуре у улици Топличка, у Куршумлији, број јавне 

набавке 52/2017 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ групи понуђача чији је овлашћени представник 

„ДММ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Ниш, ул. Булевар Немањића број 25, локал 61, ТПЦ 

„Зона 3“, 18000 Ниш, ПИБ 103003157, мат.број 56237364, број рачуна 325-9500800008930-

31, заступник Драган Перић, директор, као најповољнијем понуђачу, по понуди број III-

404/1-52-2 од 09.5.2017.године. 

Укупно уговорена цена износи 541.000,00 динара без ПДВ-а, односно 649.200,00 

динара са ПДВ-ом. 
Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 18.4.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број III-404/1-52/2017, за јавну набавку услуга – Израда идејног 

решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на реконструкцији, 

доградњи и изради недостајуће инфраструктуре у улици Топличка, у Куршумлији. 

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 650.000,00 

динара без ПДВ-а. 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: Архитектонске, техничке 

и геодетске услуге 71250000. 

Дана 27.4.2017. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки (шифра 1463414) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу 

са чланом 57. ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 (три) понуде. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. III-404/1-52/2017 од 15.5.2017. године, 

комисија за јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 3 (три) 

понуде и то:   

http://www.kursumlija.org/
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1. „ПССМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Ниш, ул. Николе Узуновића број 108, 18000 Ниш, 

ПИБ 106135396, мат.број 20531339, број рачуна 160-426980-21, заступник Миодраг 

Павлов, директор, овлашћени члан групе понуђача. 

 

У овој заједничкој понуди, као члан групе понуђача учествује и понуђач „УНИ-

ПРОЈЕКТ ПЛУС“ ДОО Сврљиг, ул. Крсте Поповића број 5, Сврљиг, ПИБ 

109768036, мат.број 21239429, број рачуна 105-12713-11, заступник Божиновић Иван, 

директор. 

 

„ПССМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Ниш, као овлашћени члан групе понуђача нуди 

да услуге - израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење 

радова на реконструкцији, доградњи и изради недостајуће инфраструктуре у улици 

Топличка, у Куршумлији, изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена износи 639.200,00 динара без ПДВ-а, односно 639.200,00 

динара са ПДВ-ом; 

 Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од 55 дана од дана 

закључења уговора. 

 Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда.  

 Цена и начин плаћања: Плаћање понуђене цене  ће се извршити у року од 15 дана од 

дана пријема рачуна, након извршења услуге. 

 Рок за отклањање рекламација је 5  дана од дана пријема записника о рекламацији. 

  

 Комиисија констатује да понуђач у обрасцу понуде није уписао укупну цену без ПДВ-

а и са ПДВ-ом, али је понуђена цена уписана у Обрасцу структуре цене и у Моделу уговора, 

тако да овај недостатак комисија није ценила као битан недостатак понуде због кога исту 

треба одбити. 

 

Комисија је прегледала понуду и оценила исту као одговарајућу и  прихватљиву.    

 

2. „ДММ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Ниш, ул. Булевар Немањића број 25, локал 61, ТПЦ 

„Зона 3“, 18000 Ниш, ПИБ 103003157, мат.број 56237364, број рачуна 325-

9500800008930-31, заступник Драган Перић, директор, овлашћени члан групе 

понуђача. 

 

У овој заједничкој понуди, као члан групе понуђача учествује и понуђач „Н-ИНГ“ 

ДОО Београд, ул. Патријарха Димитрија број 125Н, 11090 Београд, ПИБ 101017291, 

мат.број 17162519, број рачуна 250-1180000655770-64, заступник Небојша Миловић. 

 

„ДММ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Ниш, као овлашћени члан групе понуђача нуди 

да услуге - израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење 

радова на реконструкцији, доградњи и изради недостајуће инфраструктуре у улици 

Топличка, у Куршумлији, изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена износи 541.000,00 динара без ПДВ-а, односно 649.200,00 

динара са ПДВ-ом; 

 Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од 60 дана од дана 

закључења уговора. 
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 Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда.  

 Цена и начин плаћања: Плаћање понуђене цене  ће се извршити у року од 15 дана од 

дана пријема рачуна, након извршења услуге. 

 Рок за отклањање рекламација је 5  дана од дана пријема записника о рекламацији. 

  

 Комиисија је од овом понуђачу доставила захтев за достављање оригинала или 

оверене копије доказа о испуњености додатних услова из члана 75. ЗЈН, сходно одредбама 

Конкурсне документације за предметну набавку, поглавље 4.6. и то Лиценце за израду 

техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство 

надлежно за послове грађевинсрства П131Г2, по основу које, сходно одредбама члана 9. став 

1. тачка 14 истог правилника, понуђач мора да има у радном односу раднике који поседују 

одговарајуће квалификације и важеће лиценце, и то минимум два грађевинска инжењера са 

лиценцом 315 (одговорни пројектант саобраћајница) или једног грађевинског инжењера са 

лиценцом 315 и једног грађевиснког инжењера са лиценцом 312 (одговорни пројектант 

грађевинских конструкција објеката нискоградње).  

Овлашћени члан групе понуђача је дана 15.5.2017.године доставио комисији 

наручиоца Лиценцу за израду техничке документације за објекте за које грађевинску 

дозволу издаје Министарство надлежно за послове грађевинсрства П131Г2 број 351-02-

01181/2015-07 од 02.7.2015.године на име члана групе понуђача Н-ИНГ ДОО Београд. 

 

Комисија је прегледала понуду и оценила исту као одговарајућу и  прихватљиву.    

 

3. „ИМ-ПРОЈЕКТ“ ДОО Београд, ул. Крушедолска број 1, 11000 Београд, ПИБ 

100153026, мат.број 17059807, број рачуна 160-332760-23, заступник Иван Матић, 

директор, овлашћени члан групе понуђача. 

 

У овој заједничкој понуди, као члан групе понуђача учествују и понуђачи 

„Пројектни биро ГРАД ПУТ“  Лозница, ул. Плоча бб, 15300 Лозница, ПИБ 

108643925, мат.број 63596841, број рачуна 265-6210310004600-81, заступник 

Драгослав Ћирић и „3Д ИНЖЕЊЕРИНГ“  Лозница, ул. Георгија Јакшића број 30С 

бб, 15300 Лозница, ПИБ 108580338, мат.број 63551058, заступник Дејан Карапанџић. 

 

„ИМ-ПРОЈЕКТ“ ДОО Београд, као овлашћени члан групе понуђача нуди да 

услуге - израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење 

радова на реконструкцији, доградњи и изради недостајуће инфраструктуре у улици 

Топличка, у Куршумлији, изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена износи 639.000,00 динара без ПДВ-а, односно 766.800,00 

динара са ПДВ-ом; 

 Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од 58 дана од дана 

закључења уговора. 

 Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.  

 Цена и начин плаћања: Плаћање понуђене цене  ће се извршити у року од 25 дана од 

дана пријема рачуна, након извршења услуге. 

 Рок за отклањање рекламација је 5  дана од дана пријема записника о рекламацији. 

  

Примљене понуде понуђача које је оценила као прихватљиве, комисија рангира 

примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ и саставља следећу 

листу: 
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