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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/1-40/2017 

Дана: 06.4.2017.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 – Изградња  водоводне мреже 

Соколовица, број јавне набавке 40/2017 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ОБРАДОВИЋ-

ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Куршумлија,  ул. Палих бораца број 26, 18430 Куршумлија, 

ПИБ 103184447, мат.број 17532022, број рачуна 355-1056680-48, као најповољнијем 

понуђачу, по понуди број III-404/1-40-1 од 30.3.2017.године. 

Укупно уговорена цена износи 3.516,180,00 динара без ПДВ-а. 
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 17.3.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број III-404/1-40/2017, за јавну набавку радова – Изградња  

водоводне мреже Соколовица. 

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 4.166.666,00 

динара без ПДВ-а. 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 45332200 Радови на 

инсталацији водоводних цеви. 

Дана 20.3.2017. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки (шифра 1412335) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу 

са чланом 57. ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) 

понуда. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. III-404/1-40/2017 од 06.4.2017. године, 

комисија за јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспела је 1 

(једна) понуда и то:   

 

http://www.kursumlija.org/
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1. „ОБРАДОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Куршумлија,  ул. Палих бораца број 

26, 18430 Куршумлија, ПИБ 103184447, мат.број 17532022, број рачуна 355-

1056680-48, заступник Слободан Обрадовић, директор. 

 

„ОБРАДОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Куршумлија нуди да радове на изградњи  

водоводне мреже Соколовица, изврши по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена износи 3.516,180,00 динара без ПДВ-а; 

- Рок извођења радова: 80 радних дана од дана увођења у посао; 

- Начин плаћања: 20 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. 

 

Приликом разматрања понуде овог понуђача поднете у поступку избора понуђача за 

набавку радова – Изградња  водоводне мреже Соколовица, ЈНМВ-40/2017, по окончаном 

поступку отварања понуда, при провери обрасца понуде, уочене су следеће рачунске грешке: 

1. У оквиру обрасца број 6.1 – Образац понуде која садржи табелу – предмер и 

предрачун радова, у табели, у одељку „II САНАЦИЈА АРМИРАНО - БЕТОНСКОГ  

РЕЗЕРВОАРА ' САМОКОВО ''  W = 2 x 200 м
3 

„ пододељак „III. Бетонски радови“, 

дошло је до рачунске грешке при сабирању укупно изражених цена без ПДВ-а, 

тако да уместо изражених 587.000,00 динара без ПДВ-а, треба да стоји 607.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

Такође, укупно изражена цена уместо понуђене 3.496.180,00 динара без ПДВ-а, треба 

да износи 3.516,180,00 динара без ПДВ-а. 

 

Понуђач је доставио комисији сагласност да комисија изврши исправку уочених 

рачунских грешака која је заведена код наручиоца под бројем I-404/1-40/2017 од 

05.4.2017.године. 

 

Комисија је прегледала понуду и оценила исту као одговарајућу и  прихватљиву.    

 

Примљене понуде понуђача које је оценила као прихватљиве, комисија рангира 

примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ и саставља следећу 

листу: 

 

Р.б. 

Понуђач 

 

Укупно понуђена цена у динарима 

без ПДВ-а 

1. „ОБРАДОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ 

ДОО Куршумлија 

3.516,180,00 

 

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 40/2017 – Изградња  водоводне мреже Соколовица, додели уговор понуђачу 

„ОБРАДОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Куршумлија, 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 

додељен понуђачу „ОБРАДОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Куршумлија,  ул. Палих бораца  
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