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Република Србија  

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

Број: I-404/1-89/2016 

Дана: 24.11.2016.године  
Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу одредби чланова 107. став 4. и 108.  Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и 68/2015), В.Д. Начелника општинске управе општине 

Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности радова – Радови на одржавању зграде 

општинске управе општине Куршумлија, по партијама, број јавне набавке 89/2016 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 

- За Партију 1)  Поправка крова – Дејан Јаковљевић ПР Радња за производњу металних 

врата и прозора „ДЕКИ-МЕТАЛ“ Куршумлија, село Пљаково бб, 18430 Куршумлија, 

ПИБ 108630743, мат.број 63587435, број рачуна 205-0000000211197-04, заступник 

Дејан Јаковљевић, као најповољнијем понуђачу по основу понуде број I-404/1-89-1 од 

18.11.2016. године. 

Укупна цена: 335.000,16 динара без ПДВ-а, односно 335.000,16 динара са ПДВ-ом; 

- За Партију 2) Столарски радови -  „АЛТЕК СИСТЕМ“ Ниш, ул. II Пролетерске 

бригаде број 12, 18000 Ниш, ПИБ 107014526, мат.број 20724285, број рачуна 160-

351637-40, заступник Бранимир Панчић, као најповољнијем понуђачу по основу 

понуде број I-404/1-89-3 од 18.11.2016. године, из разлога наручилац располаже 

средствима за прихватање овакве понуде која прелази процењену вредност и оваква 

понуда не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача. 

Укупна цена: 820.000,00 динара без ПДВ-а, односно 984.000,00 динара са ПДВ-ом; 

- За Партију 3)  Радови на поплочавању платоа испред улаза у зграду општине 

Куршумлија – „МОДЕЛИНГ“ Д.О.О. Прокупље, ул Ратка Павловића број 122, 18400 

Прокупље, ПИБ 102807555, мат.број 17478532, број рачуна 180-7031210007793-68, 

заступник Миленко Шеговић, као најповољнијем понуђачу по основу понуде број I-

404/1-89-2 од 18.11.2016. године. 

Укупна цена: 266.110,00 динара без ПДВ-а, односно 319.332,00 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 07.11.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-404/1-89/2016, за јавну набавку радова – Радови на одржавању зграде општинске 

управе општине Куршумлија, по партијама: 

 ПАРТИЈА 1) Поправка крова; 

   ПАРТИЈА 2) Столарски радови; 

   ПАРТИЈА 3) Радови на поплочавању платоа испред улаза у зграду општине Куршумлија. 
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Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 1.289.999,00  дин. што 

по партијама износи: 

ПАРТИЈА 1) Поправка крова – 336.666,00 дин. 

ПАРТИЈА 2) Столарски радови – 686.667,00 дин. 

ПАРТИЈА 3) Радови на поплочавању платоа испред улаза у зграду општине Куршумлија – 

266.666,00 дин.динара,  

 Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 45260000 - Радови на крову и 

други посебни грађевински занатски радови, 45421000 — столарски радови и уградња столарије, 

45233222 - Радови на поплочавању и асфалтирању површина. 

Дана 09.11.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1283558) 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. I-404/1-89/2016 од 24.11.2016. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 3 (три – по једна 

за сваку од партија) благовремених понуда и то:   

 

1. Дејан Јаковљевић ПР Радња за производњу металних врата и прозора „ДЕКИ-

МЕТАЛ“ Куршумлија, село Пљаково бб, 18430 Куршумлија, ПИБ 108630743, мат.број 

63587435, број рачуна 205-0000000211197-04, заступник Дејан Јаковљевић. 

 

Дејан Јаковљевић ПР Радња за производњу металних врата и прозора „ДЕКИ-МЕТАЛ“ 

Куршумлија нуди да радове на одржавању зграде општинске управе општине Куршумлија, по 

партијама, за  партију 1) Поправка крова изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 335.000,16 динара без ПДВ-а, односно 

335.000,16 динара са ПДВ-ом; 

- Рок извођења радова: 14  радних дана од дана увођења у посао;  

- Начин плаћања: 30 дана од дана испостављања привремених и оконачне ситуације;  

- Рок важења понуде: 45 дана од дана отварања понуда; 

- Гаранција: 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.   

 

2. „МОДЕЛИНГ“ Д.О.О. Прокупље, ул Ратка Павловића број 122, 18400 Прокупље, 

ПИБ 102807555, мат.број 17478532, број рачуна 180-7031210007793-68, заступник 

Миленко Шеговић. 

 

„МОДЕЛИНГ“ Д.О.О. Прокупље нуди да радове на одржавању зграде општинске управе 

општине Куршумлија, по партијама, за  партију 3) Радови на поплочавању платоа испред улаза у 

зграду општине Куршумлија изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 266.110,00 динара без ПДВ-а, односно 

319.332,00 динара са ПДВ-ом; 

- Рок извођења радова: 7  радних дана од дана увођења у посао;  

- Начин плаћања: 15 дана од дана испостављања привремених и оконачне ситуације;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 

- Гаранција: 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. 

http://www.kursumlija.org/
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Комисија је извршила рачунску проверу предметне понуде и утврдила да у оквиру обрасца 

број 6.1 – Образац понуде за партију 3) садржи следеће рачунске грешке: 

 У оквиру обрасца број 6.1.3. – Образац понуде за партију 3) Радови на поплочавању платоа 

испред улаза у зграду општине Куршумлија, у табели – предмеру и предрачуну у којем су уписане 

цене по јединице мере, укупне цене по позицијама, свега без ПДВ-а, ПДВ и свега са ПДВ-ом, дошло 

је до рачунске грешке при сабирању укупних цена без ПДВ-а тако да у колони „СВЕГА БЕЗ ПДВ-

а“ уместо 266.100,00  треба да стоји износ 266.110,00 РСД.   

 Понуђач је доставио комисији сагласност број I-404/1-89/2016 од 21.11.2016.године да 

комисија изврши исправку уочених рачунских грешака. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.   

 

3. „АЛТЕК СИСТЕМ“ Ниш, ул. II Пролетерске бригаде број 12, 18000 Ниш, ПИБ 

107014526, мат.број 20724285, број рачуна 160-351637-40, заступник Бранимир 

Панчић. 

 

„АЛТЕК СИСТЕМ“ Ниш нуди да радове на одржавању зграде општинске управе општине 

Куршумлија, по партијама, за  партију 2) Столарски радови изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 820.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

984.000,00 динара са ПДВ-ом; 

- Рок извођења радова: 15  радних дана од дана увођења у посао;  

- Начин плаћања: 15 дана од дана испостављања привремених и оконачне ситуације;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 

- Гаранција: 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. 

 

 Комисија је прегледала понуде за партију 2, те је понуду за партију оценила као 

благовремену, одговарајућу, без битних недостатака,  са констатацијом да понуђена цена прелази 

процењену вредност јавне набавке за ову партију. 

 

Примљене понуде понуђача  које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија је 

рангирала примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи 

начин: 

 

 Партија 1) Поправка крова: 

Р.б. Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „ДЕКИ-МЕТАЛ“ Куршумлија 335.000,16 

 

Партија 3) Радови на поплочавању платоа испред улаза у зграду општине Куршумлија:  

 

Р.б. 

Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „МОДЕЛИНГ“ Д.О.О. Прокупље 266.110,00 

 

Што се тиче  примљених понуде за партију 2), која је оцењена као благовремена, 

одговарајућа, без битних недостатака, али код које понуђена цена прелази процењену вредност јавне 

набавке за ову партију, сходно одредбама члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), наводи се да наручилац може доделити уговор понуђачу чија 

понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве 

тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности  
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