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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број: I-404/1-92/2016 

Дана: 07.12.2016.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

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

 

ОДЛУКУ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка робе и материјала за покретање, 

развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој 

области за интерно расељена лица док су у расељеништву, по партијама, ЈНМВ-92/2016, УГОВОРИ 

СЕ ДОДЕЉУЈУ понуђачима: 

- За Партију 1)  Набавка мотокултиватора – „АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар, ул. Козарево 

бб, 36300 Нови Пазар, ПИБ 106280798, мат.број 20569484, број рачуна 205-149653-45, 

заступник Славомир Бешевић, као најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-92-4 од 

25.11.2016.године.  

Укупно уговорена цена износи 158.325,00 динара без пдв-а. 

- За Партију 2) Набавка померљиве фрезе - „АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар, ул. Козарево 

бб, 36300 Нови Пазар, ПИБ 106280798, мат.број 20569484, број рачуна 205-149653-45, 

заступник Славомир Бешевић, као најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-92-4 од 

25.11.2016.године.  

Укупно уговорена цена износи 162.495,00 динара без пдв-а. 

- За Партију 4) набавка ротационе косе, сакупљача сена и музилице - „АГРОАРТ“ Д.О.О 

Стара Пазова, ул. Карађорђева број 52, 22300 Стара Пазова, ПИБ 100530995, мат.број 

08667209, број рачуна 205-81337-32, заступник Раденка Лабанац, као најповољнијем 

понуђачу по понуди број I-404/1-92-1 од 23.11.2016.године.  

Укупно уговорена цена износи 163.025,00 динара без пдв-а. 

- За Партију 5) набавка ротационе ситнилице, растуривача ђубрива и дворедног тракторског 

сетвоспремача - „АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар, ул. Козарево бб, 36300 Нови Пазар, 

ПИБ 106280798, мат.број 20569484, број рачуна 205-149653-45, заступник Славомир 

Бешевић, као најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-92-4 од 25.11.2016.године.  

Укупно уговорена цена износи 157.480,00 динара без пдв-а. 

- За Партију 6) набавка кошница за пчеле - Пчеларска задруга „РОЈ“ Трстеник, ул. Пана 

Ђукића број 2/2, 37240 Трстеник, ПИБ 101305154, мат.број 17130005, број рачуна 170-

30020203000-53, заступник Радомир Брадић, као најповољнијем понуђачу по понуди број 

I-404/1-92-3 од 25.11.2016.године.  

Укупно уговорена цена износи 142.560,00 динара без пдв-а. 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности бр.92/2016, набавка добара  – 

Набавка робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у 

пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у 

расељеништву, по партијама, за Партију 3)  набавка шиваћих машина, из разлога што благовремено, 

тј. до времена предвиђеног за подношење понуда (28.11.2016.године до 12,00 часова) није приспела 

ни једна понуда за ову партију те се нису стекли услови за доделу уговора. 
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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 14.11.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број 92/2016, за јавну набавку добара – Набавка робе и материјала за покретање, развој и 

унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за 

интерно расељена лица док су у расељеништву, по партијама: 

Партија 1) Набавка мотокултиватора,  

Партија 2) Набавка померљиве фрезе, 

Партија 3)  набавка шиваћих машина, 

Партија 4) набавка ротационе косе, сакупљача сена и музилице, 

Партија 5) набавка ротационе ситнилице, растуривача ђубрива и дворедног  тракторског 

сетвоспремача, 

Партија 6) набавка кошница за пчеле. 

 

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 1.000.000,00 динара, 

што по партијама износи: 

Партија 1) Набавка мотокултиватора 166.666,67 дин.без ПДВ-а 

Партија 2) Набавка померљиве фрезе 166.666,67 дин.без ПДВ 

Партија 3)  набавка шиваћих машина  166.666,67 дин.без ПДВ 

Партија 4) набавка ротационе косе, сакупљача сена и музилице 166.666,67 дин.без ПДВ 

Партија 5) набавка ротационе ситнилице, растуривача ђубрива и дворедног тракторског 

сетвоспремача 166.666,67 дин.без ПДВ 

Партија 6) набавка кошница за пчеле 166.666,67 дин.без ПДВ. 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 16000000 Пољопривредне 

машине, 42715000 Машине за шивење. 

Дана 16.11.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1289733) 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 приспело је 7 (седам) понуда. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-92/2016 од 06.12.2016. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 7 (у оквиру којих 

је 2 за партију 1, 5 за партију 2, 0 за партију 3, 5 за партију 4. 5 за партиу 5 и 2 за партију 6) 

благовремених понуда и то:   

 

1. „АГРОАРТ“ Д.О.О Стара Пазова, ул. Карађорђева број 52, 22300 Стара Пазова, 

ПИБ 100530995, мат.број 08667209, број рачуна 205-81337-32, заступник Раденка Лабанац. 

 

„АГРОАРТ“ Д.О.О Стара Пазова нуди да робу и материјал за покретање, развој и 

унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области 

за интерно расељена лица док су у расељеништву, по партијама, испоручи по следећим 

условима:  

 

Партија 2) Набавка померљиве фрезе: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 175.963,75 динара без ПДВ-а, односно 

211.156,50 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

http://www.kursumlija.org/
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Рок испоруке: 8 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Померљива фреза: 24 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 4) набавка ротационе косе, сакупљача сена и музилице: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 163.025,00 динара без ПДВ-а, односно 

195.630,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 8 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Ротациона коса  Z069 или одговарајуће: 12 месеци  од извршења испоруке;  

Сакупљач сена „СУНЦЕ“  или одговарајуће: 12 месеци  од извршења испоруке;  

Музилица за краве марке „ДИВА“  или одговарајуће: 12 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 5) набавка ротационе ситнилице, растуривача ђубрива и дворедног 

 тракторског сетвоспремача: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 201.815,00 динара без ПДВ-а, односно 

242.278,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 8 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Ротациона ситнилица: 12 месеци  од извршења испоруке;  

Растуривача ђубрива МБ300 или одговарајући: 12 месеци  од извршења испоруке;  

Дворедни тракторски сетвоспремач: 12 месеци  од извршења испоруке; 

 

Комисија је прегледала понуде за партију 2, партију 4 и партију 5, те је понуду за партију 4 

оценила као одговарајућу и прихватљиву, а понуде за партију 2 и партију 5 као одговарајуће, али и 

неприхватљиве из разлога што понуђена цена за партије 2 и 5 прелази износ процењених вредности.   

 

2. СТР „ПРЕЛИЋ“ Блаце, ул. Браће Вуксановић бб, 18420 Блаце, ПИБ 103585974, 

мат.број 56447610, број рачуна 205-232297-45 заступник Зоран Прелић. 

 

СТР „ПРЕЛИЋ“ Блаце нуди да робу и материјал за покретање, развој и унапређење 

доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно 

расељена лица док су у расељеништву, по партијама, испоручи по следећим условима:  

 

Партија 2) Набавка померљиве фрезе: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 166.658,83 динара без ПДВ-а, односно 

199.990,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 7 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Померљива фреза: 24 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 4) набавка ротационе косе, сакупљача сена и музилице: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 172.666,66 динара без ПДВ-а, односно 

200.000,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 7 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Ротациона коса  Z069 или одговарајуће: 12 месеци  од извршења испоруке;  

Сакупљач сена „СУНЦЕ“  или одговарајуће: 24 месеци  од извршења испоруке;  

Музилица за краве марке „ДИВА“  или одговарајуће: 12 месеци  од извршења испоруке. 
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Комисија је прегледала понуде за партију 2 и партију 4, те је понуду за партију 2 оценила као 

одговарајућу и прихватљиву, а понуду за партију 4 као одговарајуће, али и неприхватљиву из разлога 

што понуђена цена за ову партију прелази износ процењене вредности.   

 

3. Пчеларска задруга „РОЈ“ Трстеник, ул. Пана Ђукића број 2/2, 37240 Трстеник, 

ПИБ 101305154, мат.број 17130005, број рачуна 170-30020203000-53, заступник 

Радомир Брадић. 

 

Пчеларска задруга „РОЈ“ Трстеник нуди да робу и материјал за покретање, развој и 

унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области 

за интерно расељена лица док су у расељеништву, по партијама, испоручи по следећим 

условима:  

 

Партија 6) набавка кошница за пчеле: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 142.560,00 динара без ПДВ-а, односно 

171.072,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна; 

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

Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Кошница за пчеле - ЛР или одговарајуће: 12 месеци  од извршења испоруке; 

 

Комисија је прегледала понуде за партију 6, те је понуду за ову партију оценила као 

одговарајућу и прихватљиву.  

 

4. „АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар, ул. Козарево бб, 36300 Нови Пазар, ПИБ 106280798, 

мат.број 20569484, број рачуна 205-149653-45, заступник Славомир Бешевић. 

 

„АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар нуди да робу и материјал за покретање, развој и унапређење 

доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно 

расељена лица док су у расељеништву, по партијама, испоручи по следећим условима:  

 

Партија 1) Набавка мотокултиватора: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 158.325,00 динара без ПДВ-а, односно 

189.990,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Мотокултиватор: 24 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 2) Набавка померљиве фрезе: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 162.495,00 динара без ПДВ-а, односно 

194.994,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Померљива фреза: 24 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 4) набавка ротационе косе, сакупљача сена и музилице: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 165.815,00 динара без ПДВ-а, односно 

198.978,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора;  
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Гарантни рок: Ротациона коса  Z069 или одговарајуће: 24 месеци  од извршења испоруке;  

Сакупљач сена „СУНЦЕ“  или одговарајуће: 24 месеци  од извршења испоруке;  

Музилица за краве марке „ДИВА“  или одговарајуће: 24 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 5) набавка ротационе ситнилице, растуривача ђубрива и дворедног 

 тракторског сетвоспремача: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 157.480,00 динара без ПДВ-а, односно 

188.976,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Ротациона ситнилица: 24 месеци  од извршења испоруке;  

Растуривача ђубрива МБ300 или одговарајући: 24 месеци  од извршења испоруке;  

Дворедни тракторски сетвоспремач: 24 месеци  од извршења испоруке; 

 

Комисија је прегледала понуде за партију 1, партију 2, партију 4 и партију 5, те је понуде за 

партије 1, 2, 4 и 5 оценила као одговарајуће и прихватљиве. 

 

5. ТР „МЕНТА“ Алексинац, ул. Вука Караџића број 1, 18220 Алексинац, ПИБ 

100309507, мат.број 54260121, број рачуна 160-121888-05, заступник Далибор 

Гојковић. 

 

ТР „МЕНТА“ Алексинац нуди да робу и материјал за покретање, развој и унапређење 

доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно 

расељена лица док су у расељеништву, по партијама, испоручи по следећим условима:  

 

Партија 2) Набавка померљиве фрезе: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 149.229,17 динара без ПДВ-а, односно 

179.075,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 16 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

Рок важења понуде: 40 дана од дана јавног отварања понуда;  

Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Померљива фреза: 12 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 4) набавка ротационе косе, сакупљача сена и музилице: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 181.250,01 динара без ПДВ-а, односно 

217.500,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 16 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

Рок важења понуде: 40 дана од дана јавног отварања понуда;  

Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Ротациона коса  Z069 или одговарајуће: 12 месеци  од извршења испоруке;  

Сакупљач сена „СУНЦЕ“  или одговарајуће: 12 месеци  од извршења испоруке;  

Музилица за краве марке „ДИВА“  или одговарајуће: 12 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 5) набавка ротационе ситнилице, растуривача ђубрива и дворедног 

 тракторског сетвоспремача: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 189.583,34 динара без ПДВ-а, односно 

227.500,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 16 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

Рок важења понуде: 40 дана од дана јавног отварања понуда;  

Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Ротациона ситнилица: 12 месеци  од извршења испоруке;  

Растуривача ђубрива МБ300 или одговарајући: 12 месеци  од извршења испоруке;  
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Дворедни тракторски сетвоспремач: 12 месеци  од извршења испоруке; 

 

Комисија са посебном пажњом прегледала понуду овог понуђача, те је по окончаном 

поступку отварања понуда захтевала од овог понуђача да достави додатна објашњења која ће 

наручиоцу помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, сходно члану 93. став 1 

Закона о јавним набавкама, наводећи да је у 6.1.2 – Образац понуде за партију 2 Набавка 

померљиве фрезе, понудио  следећу цену: 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА 

Набавка робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у 

пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у 

расељеништву, по партијама 

ЗА ПАРТИЈУ 2) Набавка померљиве фрезе 

 

 Минималне техничке 

карактеристике 

За набавку померљиве 

фрезе 

Понуђене техничке 

карактеристике 

(уписати или 

потврдити да 

понуђено добро 

испуњава 

Минималне 

техничке 

карактеристике) 

Понуђе

ни 

модел-

тип  

(уписат

и 

ознаку) 

Коли

чина 

Понуђена 

цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

по 

јединици 

мере 

Укупна 

понуђена 

цена у 

динарима без 

ПДВ-а 

1. 2. 3. 4. 5 (3х4) 

1.  

Померљива фреза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.229,17 

 

 

 

 

 

149.229,17 

1.1 Радни захват 

(минимум): 1,85 

метара 

 

1.2 

 

Укупна ширина 

(минимум): 2,05 

метара  

 

 

1.3 Минимална снага 

трактора – kw (ks): 26 

(35) 

 

1.4 Пречник мотора са 

мотичицама 

(минимум):  470мм 

 

1.5 Бочни пренос: ланац  

 

1.6 Померање у страну: 

Л-90цм/Д-95цм 

 

 

 

 

 

 

Комисија је навела да је Наручилац пре покретања поступка јавне набавке извршио 

испитивање тржишта и утврдио оквирне тржишне цене за предметно добро, те је, имајући у виду да 

понуђач у обрасцу понуде за ову партију није уписао тачан модел понуђеног добра, неопходно да у 
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што краћем року, не дужем од 5 дана од дана пријема захтева, у духу члана 92 Закона о јавним 

набавкама, достави наручиоцу појашњења: 

- Тачан модел понуђеног добра – померљиве фрезе (уколико постоји) 

- Детаљну техничку спецификацију понуђеног добра – померљиве фрезе, по ставкама 

наведеним у обрасцу понуде 

- образложење којим ћете отклонити сваку сумњу у погледу могућности реализације јавне 

набавке под понуђеним условима (изјаву да ћете по датим условима у понуди испоручити 

наведено добро у понуди, оверену од стране овлашћеног лица понуђача). 

 

Понуђач је доставио појашњење путем мејла poljoapotekamenta@gmail.com које је заведено 

под бројем I-404/1-92/2016 од 06.12.2016.године, у прилогу којег је наведено да је модел понуђеног 

добра АКПИЛ 1,8, без померања.  

Комисија је извршила увид у достављено појашњење, након чега је констатовала да понуђено 

добро не испуњава све техничке спецификације и то: Радни захват (минимум): уместо минимум 

1,85 метара, понуђено добро располаже радном ширином (захватом) од 1,8 метара, а уместо 

могућности померања у страну: Л-90цм/Д-95цм, понуђено добро нема опцију померања. 

 

Комисија је прегледала понуде за партију 2, партију 4 и партију 5, те је понуду за партију 2 

оценила као неодговарајућу из разлога што не испуњава све захтеване техничке спецификације, а 

понуде за партију 4 и 5  оценила је као одговарајуће, али и неприхватљиве из разлога што понуђена 

цена за партије 4 и 5 прелази износ процењених вредности.   

 

6. „БРАВАР“ Д.О.О Куршумлија, село Мачковац, 18430 Куршумлија, ПИБ 

102144886, мат.број 06236634, број рачуна 355-1024145-71, заступник Ненад Симић. 

 

„БРАВАР“ Д.О.О Куршумлија нуди да робу и материјал за покретање, развој и унапређење 

доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно 

расељена лица док су у расељеништву, по партијама, испоручи по следећим условима:  

 

Партија 5) набавка ротационе ситнилице, растуривача ђубрива и дворедног 

 тракторског сетвоспремача: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 175.300,00 динара без ПДВ-а, односно 

210.360,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

Рок важења понуде: 40 дана од дана јавног отварања понуда;  

Рок испоруке: 5 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Ротациона ситнилица: 12 месеци  од извршења испоруке;  

Растуривача ђубрива МБ300 или одговарајући: 12 месеци  од извршења испоруке;  

Дворедни тракторски сетвоспремач: 12 месеци  од извршења испоруке; 

 

Комисија је прегледала понуду за партију 5, те је понуду за ову партију оценила као 

одговарајућу, али и неприхватљиву из разлога што понуђена цена прелази износ процењене 

вредности.   

 

7. „ЛИМЕС“ Д.О.О Крушевац, ул. Предрага Станојевића број 62, 37000 Крушевац, 

ПИБ 100314977, мат.број 06125182, број рачуна 205-85028-17, заступник Јасмина 

Милаковић. 

 

„ЛИМЕС“ Д.О.О Крушевац нуди да робу и материјал за покретање, развој и унапређење 

доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно 

расељена лица док су у расељеништву, по партијама, испоручи по следећим условима:  

 

Партија 1) Набавка мотокултиватора: 
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Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 164.052,00 динара без ПДВ-а, односно 

196.862,40 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 20 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 7 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Мотокултиватор: 24 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 2) Набавка померљиве фрезе: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 166.703,00 динара без ПДВ-а, односно 

200.043,60 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 20 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 1 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Померљива фреза: 24 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 4) набавка ротационе косе, сакупљача сена и музилице: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 181.280,00 динара без ПДВ-а, односно 

217.536,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 20 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 1 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Ротациона коса  Z069 или одговарајуће: 24 месеци  од извршења испоруке;  

Сакупљач сена „СУНЦЕ“  или одговарајуће: 24 месеци  од извршења испоруке;  

Музилица за краве марке „ДИВА“  или одговарајуће: 12 месеци  од извршења испоруке. 

 

Партија 5) набавка ротационе ситнилице, растуривача ђубрива и дворедног 

 тракторског сетвоспремача: 

Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 175.653,00 динара без ПДВ-а, односно 

210.783,60 динара са ПДВ-ом; 

Рок плаћања: 20 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

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

Рок испоруке: 1 дана од дана закључења уговора;  

Гарантни рок: Ротациона ситнилица: 24 месеци  од извршења испоруке;  

Растуривача ђубрива МБ300 или одговарајући: 24 месеци  од извршења испоруке;  

Дворедни тракторски сетвоспремач: 24 месеци  од извршења испоруке; 

 

Комисија је прегледала понуде за партију 1, партију 2, партију 4 и партију 5, те је понуду за 

партију 1 оценила као одговарајућу и прихватљиву, а понуде за партије 2, 4 и 5 оценила као 

одговарајуће, али и неприхватљиве из разлога што понуђена цена за партије 2, 4 и 5 прелази износ 

процењених вредности.   

 

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

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

 

Партија 1) Набавка мотокултиватора: 

 

Р.б. Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар 158.325,00 

2.  „ЛИМЕС“ Д.О.О Крушевац 164.052,00 

 

Партија 2) Набавка померљиве фрезе: 
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Р.б. 

 

Понуђач 

 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар 162.495,00 

2.  СТР „ПРЕЛИЋ“ Блаце 166.658,83 

 

Партија 4) набавка ротационе косе, сакупљача сена и музилице: 

 

Р.б. 

 

Понуђач 

 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „АГРОАРТ“ Д.О.О Стара Пазова 163.025,00 

2.  „АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар 165.815,00 

 

Партија 5) набавка ротационе ситнилице, растуривача ђубрива и дворедног 

тракторског сетвоспремача: 

 

Р.б. 

 

Понуђач 

 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар 157.480,00 

 

Партија 6) набавка кошница за пчеле:  

 

Р.б. 

 

Понуђач 

 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  Пчеларска задруга „РОЈ“ Трстеник 142.560,00 

 

 

На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „најниже понуђена 

цена“, у складу са чланом 105 став 2 тачка 7  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2012 и 68/2015) комисија је предложила да се у јавној набавци добара број 92/2016 – 

Набавка робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у 

пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у 

расељеништву, по партијама, за Партију 1) Набавка мотокултиватора додели уговор понуђачу „АФЦ 

2002“ Д.О.О Нови Пазар, за Партију 2) Набавка померљиве фрезе додели уговор понуђачу „АФЦ 

2002“ Д.О.О Нови Пазар, као најповољнијем понуђачу, за партију 4) набавка ротационе косе, 

сакупљача сена и музилице додели уговор понуђачу „АГРОАРТ“ Д.О.О Стара Пазова као 

најповољнијем понуђачу, за партију 5) набавка ротационе ситнилице, растуривача ђубрива и 

дворедног тракторског сетвоспремача додели уговор понуђачу„АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар,  као 

најповољнијем понуђачу и за партију 6) набавка кошница за пчеле, додели уговор понуђачу 

Пчеларска задруга „РОЈ“ Трстеник, као најповољнијем понуђачу. 

Сходно члану 107 став 3 ЗЈН Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и 

донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку, за Партију 1)  

Набавка мотокултиватора  доделио „АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар, ул. Козарево бб, 36300 Нови 

Пазар, ПИБ 106280798, мат.број 20569484, број рачуна 205-149653-45, заступник Славомир Бешевић, 

као најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-92-4 од 25.11.2016.године, за Партију 2) Набавка 

померљиве фрезе  доделио „АФЦ 2002“ Д.О.О Нови Пазар, ул. Козарево бб, 36300 Нови Пазар, ПИБ 

106280798, мат.број 20569484, број рачуна 205-149653-45, заступник Славомир Бешевић, као 

најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-92-4 од 25.11.2016.године, за Партију 4) набавка 

ротационе косе, сакупљача сена и музилице доделио „АГРОАРТ“ Д.О.О Стара Пазова, ул. 

Карађорђева број 52, 22300 Стара Пазова, ПИБ 100530995, мат.број 08667209, број рачуна 205-81337- 
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