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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број:I-404/1-50/2016 

Дана: 04.8.2016.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 добара – Набавка грађевинског 

материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за 

поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом интерно расељених 

лица, број јавне набавке 50/2016 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „АГРУМ“ ДОО 

Мерошина, ул. Магистрални пут бб, 18252 Мерошина, ПИБ 100107338, мат.број 07660995, број 

рачуна 205-40579-86, заступник Драгиша Стојановић, као најповољнијем понуђачу по основу 

понуде број I-404/1-50-3 од 28.7.2016. године. 

Укупна цена: 1.467.587,58 динара без ПДВ-а, односно 1.761.105,09 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 14.7.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-404/1-50/2016, за јавну набавку добара – Набавка грађевинског материјала за 

реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију 

предметне сеоске куће са окућницом интерно расељених лица. 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 1.500.000,00 динара.  

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 44100000 – Грађевински 

материјали и припадајући производи. 

Дана 18.7.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1173676) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57. 

ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 (пет) понуда.  

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

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-50/2016 од 04.8.2016. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 5 (пет) 

понуда и то:   

 

1. „ВАНАС“ ДОО Београд, ул. Пут за Овчу број 77, 11211 Београд, ПИБ 100029612, 

мат.број 6019722, број рачуна 205-163319-78, заступник Драгомир Шотра. 

http://www.kursumlija.org/
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„ВАНАС“ ДОО Београд нуди да грађевински материјал за реализацију додатне помоћи 

намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са 

окућницом интерно расељених лица испоручи корисницима по следећим условима:  

 

Укупна цена: 1.582.778,75 динара без ПДВ-а, односно 1.899.334,50 динара са ПДВ-ом;  
 Рок плаћања: 20 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по верификованој 

испоруци, 

 Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора; 

 Рок важења понуде: 45 дана од дана отварања понуде. 

 Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу али 

неприхватљиву из разлога што укупно понуђена цена прелази процењену вредност јавне 

набавке.    

 

2. ТПУ „НИПС“ ДОО Параћин, ул. Мајора Марка преко пруге број 19, 35250 Параћин, 

ПИБ 101613831, мат.број 07413688, број рачуна 160-7902-38, заступник Ненад Совић. 

ТПУ „НИПС“ ДОО Параћин нуди да грађевински материјал за реализацију додатне 

помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске 

куће са окућницом интерно расељених лица испоручи корисницима по следећим условима:  

 

Укупна цена: 1.490.241,50 динара без ПДВ-а, односно 1.788.289,80 динара са ПДВ-ом;  
 Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по верификованој 

испоруци, 

 Рок испоруке: 15 дана од дана закључења уговора; 

 Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде. 

  

 Комисија је извршила рачунску проверу предметне понуде и утврдила да у оквиру 

обрасца број 6.1 – Образац понуде садржи следеће рачунске грешке: 

 У оквиру обрасца број 6.1 – Образац понуде која садржи садржи табелу са техничким 

карактеристикама-спецификацијом добара, у табели у којој су уписане цене по јединице 

мере, укупне цене по ставкама, свега без ПДВ-а, ПДБ и свега са ПДВ-ом, дошло је до 

рачунске грешке при сабирању  свих „укупних цена у динарима без ПДВ-а“, тако да у 

колони „ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а“ уместо 1.490.242,50 треба да стоји износ 1.490.241,50 РСД.   

 Понуђач је доставио комисији сагласност број I-404/1-50/2016 од 04.8.2016.године да 

комисија изврши исправку уочених рачунских грешака. 

 

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

прихватљиву.  

 

3. „АГРУМ“ ДОО Мерошина, ул. Магистрални пут бб, 18252 Мерошина, ПИБ 

100107338, мат.број 07660995, број рачуна 205-40579-86, заступник Драгиша Стојановић. 

„АГРУМ“ ДОО Мерошина нуди да грађевински материјал за реализацију додатне 

помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске 

куће са окућницом интерно расељених лица испоручи корисницима по следећим условима:  

 

Укупна цена: 1.467.587,58 динара без ПДВ-а, односно 1.761.105,09 динара са ПДВ-ом;  
 Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по верификованој 

испоруци, 

 Рок испоруке: 3 дана од дана закључења уговора; 

 Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде. 
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 Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и 

прихватљиву.  

  

  

4. С.Р. „МИЛАНОВИЋ“ Куршумлија, ул. Бранка Радичевића број 80, 18430 

Куршумлија, ПИБ 101352964, мат.број 50032922, број рачуна 355-1027656-14, 

заступник Горан Милановић. 

С.Р. „МИЛАНОВИЋ“ Куршумлија нуди да грађевински материјал за реализацију 

додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне 

сеоске куће са окућницом интерно расељених лица испоручи корисницима по следећим 

условима:  

 

Укупна цена: 1.543.271,96 динара без ПДВ-а, односно 1.851.926,36 динара са ПДВ-ом;  
 Рок плаћања: 20 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по верификованој 

испоруци, 

 Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора; 

 Рок важења понуде: 40 дана од дана отварања понуде. 

 Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу али 

неприхватљиву из разлога што укупно понуђена цена прелази процењену вредност јавне 

набавке.    

 

5. „ТЕХНОМЕТАЛ“ Ниш, Медијана, ул. Булевар Светог Цара Константина бб, 18000 

Ниш, ПИБ 100670741, мат.број 54697503, број рачуна 310-159562-28, заступник Небојша 

Ђорђевић. 

 „ТЕХНОМЕТАЛ“ Ниш нуди да грађевински материјал за реализацију додатне 

помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске 

куће са окућницом интерно расељених лица испоручи корисницима по следећим условима:  

 

Укупна цена: 1.470.742,00 динара без ПДВ-а, односно 1.764.890,40 динара са ПДВ-ом;  

 Рок плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

верификованој испоруци, 

 Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора; 

 Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде. 

  

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

прихватљиву.  

 

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

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

начин: 

Р.б. Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „АГРУМ“ ДОО Мерошина 1.467.587,58 

2.  „ТЕХНОМЕТАЛ“ Ниш 1.470.742,00 

3.  ТПУ „НИПС“ ДОО Параћин 1.490.241,50 
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