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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број:I-404/1-67/2016 

Дана: 14.9.2016.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 радова – Уређење просторија Канцеларије за 

младе у оквиру пројекта "Кутак за младе", у поновљеном поступку, број јавне набавке 67/2016 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗТР „BEAUTY“ Куршумлија, ул. Раде Драинац бб, 18430 

Куршумлија, ПИБ 104704389, мат.број 60429847, број рачуна 355-1093903-26, заступник 

Чоловић Весна, као најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-67-2 од 12.9.2016.године.  

Уговорена цена износи 699.958,24 динара без ПДВ-а, односно 839.948,88 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 31.8.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-404/1-67/2016, за јавну набавку радова – Уређење просторија Канцеларије за 

младе у оквиру пројекта "Кутак за младе", у поновљеном поступку. 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 782.369,00 динара. 

Ознака у речнику јавне набавке: 45421000 — столарски радови и уградња столарије. 

 

Дана 31.8.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1215497) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57. 

ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело 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. I-404/1-67/2016 од 14.9.2016. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 4 (четири) понуде и то:   

 

1. Занатска задруга „ПРИВРЕДНИК“ Ниш, ул. Драгољуба Станковића број 10, 18000 Ниш, ПИБ 

100992697, мат.број 07352735, број рачуна 105-418-36, заступник Драган Стојановић. 

Занатска задруга „ПРИВРЕДНИК“ Ниш нуди да радове на  уређењу просторија Канцеларије за 

младе у оквиру пројекта "Кутак за младе", изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена износи 774.563,00 динара без ПДВ-а, односно 929.476,80 динара са ПДВ-ом; 

- Рок извођења радова: 45 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 прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и прихватљиву.    

 

 

2. СЗТР „BEAUTY“ Куршумлија, ул. Раде Драинац бб, 18430 Куршумлија, ПИБ 104704389, мат.број 

60429847, број рачуна 355-1093903-26, заступник Чоловић Весна. 

СЗТР „BEAUTY“ Куршумлија нуди да радове на  уређењу просторија Канцеларије за младе у оквиру 

пројекта "Кутак за младе", изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена износи 699.958,24 динара без ПДВ-а, односно 839.948,88 динара са ПДВ-ом; 

- Рок извођења радова: 40 радних дана од дана увођења у посао 

- Начин плаћања: 45 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 понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и прихватљиву.    

 

3. „FAMILY G RESORT“ ДОО Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића бб, 18000 Ниш, ПИБ 108130380, 

мат.број 20936959, број рачуна 325-9500700031446-44, заступник Петар Глигоријевић. 

„FAMILY G RESORT“ ДОО Гаџин Хан нуди да радове на  уређењу просторија Канцеларије за младе 

у оквиру пројекта "Кутак за младе", изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена износи 1.362.686,01 динара без ПДВ-а, односно 1.635.223,21 динара са ПДВ-ом; 

- Рок извођења радова: 45 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 понуду и оценила исту као неприхватљиву из разлога што је утврђено да 

понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке. 

 

 

4. „МАРКСМЕН ГРАДЊА“ Д.О.О. Блаце, ул. Николе Тесле бб, 18420 Блаце, ПИБ 109396235, мат.број 

21174955, број рачуна 170-30028068000-12, заступник Марко Ћирић. 

 Понуђач „МАРКСМЕН ГРАДЊА“ Д.О.О. Блаце наступа са подизвођачем ГР „ЕЛТА МТ“ доо Ниш, 

ул. Станоја Главаша број 43, 18000 Ниш, ПИБ 104638754, матични број 60370982.  

„МАРКСМЕН ГРАДЊА“ Д.О.О. Блаце нуди да радове на  уређењу просторија Канцеларије за младе у 

оквиру пројекта "Кутак за младе", изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена износи 926.571,93 динара без ПДВ-а, односно 1.111.886,35 динара са ПДВ-ом; 

- Рок извођења радова: 25 радних дана од дана увођења у посао 

- Начин плаћања: 7 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 понуду и оценила исту као неприхватљиву из разлога што је утврђено да 

понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке. 

 

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.  СЗТР „BEAUTY“ Куршумлија 699.958,24 

2.  Занатска задруга „ПРИВРЕДНИК“ Ниш 774.563,00 
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