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Република Србија  

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУРШУМЛИЈСКА БАЊА 

Куршумлијска Бања бб 

Број: 404-22/2016 

Дана: 22.4.2016.године  
Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org, банер месне заједнице 

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 месне заједнице Куршумлијска Бања доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности радова – Поправка путева у Месној 

заједници Куршумлијска Бања, ЈНМВ-7/2016, УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу 

„МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Блаце, село Ђуревац бб, 18420 Блаце, ПИБ 

107139082, мат.број 20748508, број рачуна 200-2460080101923-35, заступник Драган 

Павловић, као најповољнијем понуђачу, по понуди број 404-13/2016 од 18.4.2016.године.  

Укупно уговорена цена износи 648.700,00 динара без пдв-а, односно 778.440,00 

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 06.4.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број 404-7/2016, за јавну набавку радова – Поправка путева у Месној 

заједници Куршумлијска Бања. 

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 831.000,00 

динара без ПДВ-а. 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 45233141 – Радови на 

одржавању путева. 

Дана 07.4.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки (шифра 1056738) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org – банер 

месне заједнице, у складу са чланом 57. ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 4 (четири) 

понуде. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-21/2016 од 21.4.2016. године, комисија 

за јавне набавке, констатовала је следеће: 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 4 (четири) 

понуде и то:   

1. „METALAC COMPANY“ Д.О.О. Куршумлија, ул. Милутина Ускоковића бб, 18430 

Куршумлија, ПИБ 105060962, мат.број 20303743, број рачуна 105-3120971-41, 

заступник Дарко Орбовић. 
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„METALAC COMPANY“ Д.О.О. Куршумлија нуди радове на поправци путева у Месној 

заједници Куршумлијска Бања, извршава по следећим условима:  

Укупно понуђена цена: 824.000,00 динара без ПДВ-а 

Рок извођења радова: 18 радних дана од дана увођења у посао 

Начин плаћања: 20 дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације 

Рок важења понуде: 35 дана, од дана отварања понуда 

 Комисија је са посебном пажњом прегледала понуду овог понуђача, те је исту оценила 

као одговарајућу и  прихватљиву.    

 

2. ПНТУ „ДРАГАН МИРНИЧКИ“ ПР Дарко Миленковић, Куршумлија, ул. 

Баћоглавска број 2, 18430 Куршумлија, ПИБ 105311231, мат.број 60952493, број 

рачуна 325-9500700013643-06, заступник Дарко Миленковић. 

 

ПНТУ „ДРАГАН МИРНИЧКИ“ Куршумлија нуди радове на поправци путева у Месној 

заједници Куршумлијска Бања, извршава по следећим условима:  

Укупно понуђена цена 831.000,00 динара без ПДВ-а 

Рок извођења радова: 19 радних дана од дана увођења у посао 

Начин плаћања: 30 дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације 

Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуда 

 Комисија је са посебном пажњом прегледала понуду овог понуђача, након чега је 

установила да је приложио све тражене доказе, али да образац структуре цене (образац број 

6.5) јесте оверен печатом и потписом, али није попуњен у делу где се уноси цена без ПДВ-а, 

ПДВ и цена са ПДВ-ом, а да је приложен модел уговора (образац број 7) али да исти, поред 

тога што није попуњен у деловима у којима се то захтева, није потписан и оверен печатом 

овлашћеног лица понуђача, тако да наручилац не може са сигурношћу да утврди да да 

понуђач прихвата услове предвиђене уговором, те је понуду  оценила као одговарајућу али   

неприхватљиву јер ограничава и условљава права наручиоца у предметном поступку јавне 

набавке.    

 

3. „МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Блаце, село Ђуревац бб, 18420 Блаце, ПИБ 

107139082, мат.број 20748508, број рачуна 200-2460080101923-35, заступник Драган 

Павловић. 

 „МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Блаце нуди радове на поправци путева у 

Месној заједници Куршумлијска Бања, извршава по следећим условима:  

Укупно понуђена цена: 648.700,00 динара без ПДВ-а 

Рок извођења радова: 19 радних дана од дана увођења у посао 

Начин плаћања: 15 дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације 

Рок важења понуде: 40 дана, од дана отварања понуда 

 Комисија је са посебном пажњом прегледала понуду овог понуђача, те је исту оценила 

као одговарајућу и  прихватљиву.    

 

4. СР „ЉУБЕ“ Куршумлија, ул. Косанчић Ивана број 120, 18430 Куршумлија, ПИБ 

103676323, мат.број 56635955, број рачуна 205-83797-24, заступник Љубинко 

Величковић. 

 СР „ЉУБЕ“ Куршумлија нуди радове на поправци путева у Месној заједници 

Куршумлијска Бања, извршава по следећим условима:  

Укупно понуђена цена: 656.000,00 динара без ПДВ-а 

Рок извођења радова: 20 радних дана од дана увођења у посао 

Начин плаћања: 45 дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације 



 

3 

 

 
 


