
 

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

68/2015 )  и извештаја о стручној оцени понуда број 1666 од 2.12.2016. године, донео сам 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора по јавној набавци бр. 9/2016 

 

Уговор о јавној набавци 9/2016 – радови на саницији крова у амбулантама Кобиље и 

Црљенац ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу ,,Зидарско фасадерска радња Жика Крстић,, 

Салаковац а по понуди број 1 од 30.11.2016. године 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Наручилац – Дом здравља Мало Црниће  донео је одлуку број 1560  од 21.11.2016. 

године о покретању поступка јавне набавке  бр.  9/2016., за набавку радова – радови на 

саницији крова у амбулантама Кобиље и Црљенац. Наведену јавну набавку, с обзиром на 

процењену вредност Наручилац је спровео путем јавне набавке мале вредности, 

објављујући позив за прикупљање  понуда на Порталу јавних набавки.  

 До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца примљено је 10 понуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда,сачинила извештај број 1666 од 2.12.2016. године и констатовала 

следеће: 

 

1.Предмет јавне набавке су радови  на саницији крова у амбулантама Кобиље и 

Црљенац. Ознака и назив из општег речника набавке:45260000 

 

2.Јавна набaвка је предвиђена планом набавки за 2016. годину као и финансијским 

планом за 2016. године на конто позицији 511322, а процењена вредност јавне набавке је 

833.333,00 без ПДВ. 

 

3. Благовремено тј. до дана 30.11.2016. године до 12 часова, примљено је 10 понуда 

понуђача и то: 

 3.1 Понуда понуђача ,,Јовић Градња,, доо  Пожаревац, примљена дана 30.11.2016. 

године и заведена под бројем 1633. 

 Код понуђача понуда је заведена под бројем 64/16 од 30.11.2016. године, понуђена 

цена без ПДВ је 745.832,оо динара, а са ПДВ  894.998,4о динара 

 3.2. Понуда понуђача ,,СЗГР МИЛИЧИЋ,,  Водањ, примљена дана 30.11.2016. 

године и заведана под бројем 1635. 

 Код понуђача понуда је заведена под бројем 137 од 30.11.2016. године,  понуђена 

цена без ПДВ је 829.465,оо динара, а са ПДВ 995.358,оо динара 

 3.3. Понуда понуђача ,,Зидарско фасадерска радња Жика Крстић,, Салаковац 

примљена дана 30.11.2016. године и заведена под бројем 1636. 

 Код понуђача понуда је заведена под бројем 1 од 30.11.2016. године, понуђена цена 

без ПДВ је 609,642,оо динара, а са ПДВ није исказана. 

3.4. Понуда понуђача ,,Профил ПП градња,, Ниш примљена дана 30.11.2016. 

године и заведена под бројем 1637. 



 Код понуђача понуда је заведена под бројем 60 од 25.11.2016. године, понуђена 

цена : без ПДВ је 815.150,оо динара, а са ПДВ 978.180,оо динара. 

 3.5 Понуда понуђача ,,Мирадо,, доо Железник примљена дана 30.11.2016. године и 

заведена под бројем 1639. 

 Код понуђача понуда је заведена под бројем 113/2016 од 29.11.2016. године,  

понуђена цена : без ПДВ је 832.900,оо динара, а са ПДВ 999.480,оо динара. 

3.6. Понуда понуђача ,,Дукинг,, доо Смедеревска Паланка примљена дана 

30.11.2016. године и заведена под бројем 1640. 

 Код понуђача понуда је заведена под бројем 213 од 29.11.2016. године, понуђена 

цена : без ПДВ је 818.170,оо динара, а са ПДВ 981.804,оо динара. 

3.7. Понуда понуђача Раде Крстић Салаковац примљена дана 30.11.2016. године и 

заведена под бројем 1641. 

 Код понуђача понуда је заведена под бројем 1 без датума, понуђена цена : без ПДВ 

је 731.178 динара, а са ПДВ није дата. 

3.8. Понуда понуђача ,,Рудник градња,, Пожаревац примљена дана 30.11.2016. 

године и заведена под бројем 1642. 

 Код понуђача понуда је заведена под бројем 38/16 од 29.11.2016. године, понуђена 

цена : 716.730, оо динара без ПДВ-а, напомена понуђача да није у систему ПДВ-а. 

3.9. Понуда понуђача ,,Грађевински сервис,, доо Ћириковац примљена дана 

30.11.2016. године и заведена под бројем 1643. 

 Код понуђача понуда је заведена под бројем 25/2016 од 30.11.2016. године, 

понуђена цена : без ПДВ је 820.550,оо динара, а са ПДВ 984.660,оо динара. 

3.10. Понуда понуђача ,,СЗГР Партенон,, Пожаревац примљена дана 30.11.2016. 

године и заведена под бројем 1644. 

 Код понуђача понуда је заведена под бројем 183/16 од 30.11.2016. године, понуђена 

цена : без ПДВ је 812.490,оо динара, а са ПДВ 974.988,оо динара. 

 

4. Неблаговремених понуда није било. 

 

5. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена 

 

6.У току стручне оцене понуде комисија је утврдила да понуда понуђача Раде 

Крстић Салаковац није исправна из разлога: у обрасцу понуде(општини подаци о 

понуђивачу) наведено је да је понуђач самостална зидарско фасадерска радња ,,Гарац,, 

Раде Крстић предузетник, док у осталим обрасцима па у обрасцу модела уговора стоји да 

је друга уговорна страна Крстић Раде; у моделу уговора није попуњен члан 3. који се 

односи на уговорену цену; у члану 4. није попуњен рок и начин плаћања;  у обрасцу 

понуде као начин и услови плаћања наведено је да ће то бити по завршеном послу, као рок 

важења понуда наведено је 30 рана без назнаке од кад тече а да је рок извршења радова 20 

дана такође без назаке од кад тече. Из тих разлога комисија је понуду одбила као 

неисправну.  

Комисија је такође, у току стручне оцене, од понуђача ЗФР Жика Крстић тражила додатна 

појашњења у смислу да ли је понуђач у систему ПДВ као и да ли, с обзиром на понуђену 

цену, може у потпуности и квалитетно да изведе све радове по спецификацијама. 

Појашњење наведеног понуђача је да није у ситему ПДВ као и да са понуђеном ценом 

може у потпуности и квалитетно, по траженој спецификацији, да изведе радове.   

 



7. Имајући у виду да је једино понуда понуђача Крстић Радета одбијена као неисправна а 

да су остале понуде исправне и прхватљиве а да је критеријум за избор најповољније 

понуде најнижа цена комисија је сачинила ранг листу  пристиглих понуда: 

7.1. Понуда понуђача ,,Зидарско фасадерска радња Жика Крстић,, Салаковац 

понуђена цена без ПДВ је 609,642,оо динара(понуђач није у систему ПДВ-а) 

7.2. Понуда понуђача ,,Рудник градња,, Пожаревац понуђена цена : 716.730, оо 

динара без ПДВ-а, напомена понуђача да није у систему ПДВ-а. 

7.3 Понуда понуђача ,,Јовић Градња,, доо  Пожаревац понуђена цена без ПДВ је  

745.832,оо динара, а са ПДВ  894.998,4о динара 

7.4 Понуда понуђача ,,СЗГР Партенон,, Пожаревац понуђена цена : без ПДВ је 

812.490,оо динара, а са ПДВ 974.988,оо динара. 

7.5 Понуда понуђача ,,Профил ПП градња,, Ниш Понуђена цена : без ПДВ је 

815.150,оо динара, а са ПДВ 978.180,оо динара. 

7.6 Понуда понуђача ,,Дукинг,, доо Смедеревска Паланка понуђена цена : без ПДВ 

је 818.170,оо динара, а са ПДВ 981.804,оо динара. 

7.7 Понуда понуђача ,,Грађевински сервис,, доо Ћириковац понуђена цена : 

716.730, оо динара без ПДВ-а, напомена понуђача да није у систему ПДВ-а. 

7.8 . Понуда понуђача ,,СЗГР МИЛИЧИЋ,,  Водањ понуђена цена без ПДВ је 

829.465,оо динара, а са ПДВ 995.358,оо динара. 

7.9 Понуда понуђача ,,Мирадо,, доо Железник понуђена цена : без ПДВ је 

832.900,оо динара, а са ПДВ 999.480,оо динара. 

 

8.Комисија констатује да је понуда ,,Зидарско фасадерска радња Жика Крстић,, у 

свему прихватљива па сходно члану 107 став 3 ЗЈН предлаже да одговорно лице 

Наручиоца  уговор о јавној набавци бр. 9/2016 додели понуђачу ,,Зидарско фасадерска 

радња Жика Крстић,, а по понуди број 1 од 30.11.2016. године. 

Као одговорно лице Наручиоца прихватио сам у свему предлог Комисије за јавну  

набавку и донео одлуку као у изреци. 

 

       Директор ДЗ Мало Црниће 

     

         Еслеем др. Емад 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се Наручиоцу изјавити захтев за 

заштиту права понуђача у року од 5 дана од објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки.Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

 

 

Доставити: Понуђачима  

       

 

  
 


