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Наручилац 

Општина Чајетина, општинска 

управа 

 

Адреса А.Карађорђевића бр.28 

 

Место Чајетина 

 

Број одлуке 404-59-6/16-02 

 

Датум 18.03.2016.године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/12,14/15,68/15), одговорно лице општинске управе Чајетина  доноси:  

 

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у 07/16 – Санација мостова 
                                45221119   Грађевински радови на обнови мостова 
                  
  

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  понуђачу: „Полет“д.о.о,  Војводе Бојовића 42, 31000 

Ужице,  понуда број 46 од  28.02.2016. године, заведена код Наручиоца под бројем 

404-59/16-02-3 дана 08.03.2016. године. 

             Вредност уговора је 1.074.800,00 рсд без ПДВ-а. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
            Наручилац је дана 25.02.2016. године донео одлуку бр. 404-59/16-02 о 

покретању поступка  јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ-р 07/16, за набавку  

радова на санацији мостова, према техничким карактеристикама одређеним у 

конкурсној документацији. Наведену јавну набавку Наручилац је  дана 26.02.2016. 

године објавио на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет адреси 

наручиоца. 

Рок за достављање понуда био је 08.03.2016. године до 12,00 часова. 

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су три понуде 

и то понуде понуђача: 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  
ГР“Пјевић“, Обудојевица бб, 31315 

Златибор 
1.  

2.  „Уе полис“, Омладинска 3/2, 31000 Ужице 
  

3.  
„Полет“, Војводе Бојовића 42, 31000 

Ужице 
  

 

Поступак отварања понуда Комисија је спровела дана 08.03.2016. године са 

почетком у 13,00 часова, о чему је састављен Записник о отварању понуда.  
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Записник је у законском року достављен свим понуђачима. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. 404-59-5/16-02 од 14.03.2016. 

године . 

На основу овог Извештаја донета је Одлука о избору најповољније понуде, те 

Извештај у целини дајемо у наставку : 

 

 

Наручилац 

Општина Чајетина, општинска 

управа; 

 

Адреса А.Карађорђевића бр.28 

 

Место Чајетина 

 

Број извештаја 404-59-5/16-02 

 

Датум 14.03.2016. године 

 

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12,14/15,68/15) Комисија за јавну набавку наручиоца саставља: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 

У поступку јавне набавке ЈНМВ-р 07/16 Санација мостова 

 

Врста предмета јавне набавке: 

 

Радови Х 

 
1) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

Санација мостова 

 

 

Редни број јавне набавке 07/16 

Процењена вредност јавне набавке  

 1.200.000,00 динара без ПДВ; 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 1.074.800,00 динара без ПДВ  

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 1.289.760,00 динара са ПДВ  
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2) Укупан број поднетих понуда:  3 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1 ГР“Пјевић“, Обудојевица бб, 31315 Златибор 
1.  

2 „Уе полис“, Омладинска 3/2, 31000 Ужице 
  

3 „Полет“, Војводе Бојовића 42, 31000 Ужице 
  

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање: 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

404-59/16-02-1 ГР“Пјевић“, 

Обудојевица бб, 

31315 Златибор 

         Како се понуда понуђача ГР“Пјевић“ 

Златибор не може сматрати прихватљивом, у 

складу са чланом 3. Став 1 Тачка 33, то се 

понуда наведеног понуђача одбија као 

неприхватљива, из разлога што прелази 

процењену вредност јавне набавке: Понуда овог 

понуђача износи 1.732.814,8 динара без ПДВ-а.  

404-59/16-02-2 „Уе полис“ 

Омладинска 3/2, 

31000 Ужице 

Како се понуда понуђача“Уе полис“ Ужице не 

може сматрати прихватљивом, у складу са 

чланом 3. Став 1 Тачка 33, то се понуда 

наведеног понуђача одбија као неприхватљива, 

из разлога што прелази процењену вредност 

јавне набавке: Понуда овог понуђача износи 

1.250.973,10 динара без ПДВ-а.  

 

4)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена; 

      5)Ранг листа: 

Ред.бр. Назив понуђача Износ 

1.  „Полет“, Војводе Бојовића 42, 

31000 Ужице 

1.074.800,00 динара без 

ПДВ-а 

 

6)Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

      У предметном поступку јавне набавке  Наручиоцу је достављена једна 

прихватљивa понудa, комисија је рангирањем, односно стручном оценом 

понуда, провером  техничких карактеристика понуђених услуга, као и доказа о 

испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН, констатовала 

да је најповољнија понуда  понуђача: 
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      „ПОЛЕТ“ д.о.о, Војводе Бојовића 42, 31000 Ужице           

Матични број: 06599320  ПИБ: 100601996 

 

            и предлаже наручиоцу његов избор.  

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 

  

 

 

 

Извештај доставити одговорном лицу ради доношења одлуке о избору 

нajповољнијег понуђача. 

Председник и чланови Комисије за јавну набавку: 

1. Александар Николић, – председник, 2. Милан Баковић, 3. Милица Рончевић 

 

III. Oдговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о 

додели уговора понуђачу:  

 

               „ПОЛЕТ“ д.о.о, Војводе Бојовића 42, 31000 Ужице           

           Матични број: 06599320  ПИБ: 100601996 

 

а све у складу са прихваћеном Понудом број 46 од 28.02.2016. године, заведеном 

код Наручица под редним бројем 404-59/16-02-3 дана 08.03.2016. године. 

 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:                   
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за  заштиту права у 

року од 5 дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки,  а копију 

истовремено доставити Републичкој комисији.                                  

                                                          

 

 

 

                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                    Вељко Радуловић 

                                                                         _________________________ 

 x 


