
Наручилац: ОШ“ВОЖД  КАРАЂОРЂЕ“ Алексинац 
Адреса: Лоле Рибара  2     
Место :  Алексинац      
Број ЈН: 2/2016 
Број  : 462 
Датум : 23.05.2016.  

 
 
 
 

 
 
На основу члана 108.  Закона о јавним набавкама (,, Сл. гласник РС,, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), директор ОШ «Вожд Карађорђе» Алексинац, дана  
23 .05.2016. године доноси: 

 
 

ОДЛУКУ 
О  ДОДЕЛИ УГОВОРА   У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 
Уговор се додељује понуђачу „МБН-ГРАДЊА“ радња за пројектовање и 
грађевинарство Нозрина-Житковац, ПИБ : 104048259, матични број : 57031425, по 

понуди заведеној под бројем 440 од 17.05.2016.год.  ,  за  износ од  1.735.247,60 
динара без ПДВ-а.  
   

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Наручилац је дана 04.05.2016. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале 
вредности број 390, за јавну набавку бр. 2/2016: радови на реконструкцији равног 
крова у коси кров - прва фаза на објекту школе у Алексинцу ,  шифра: 45260000 -  
Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови, а дана 09.05.2016. 
објавио је  позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки .    
 
До истека рока за подношење понуда (17.05.2016.г.), на адресу наручиоца приспело је 
8 понуда. 
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 
понуда и саставила извештај. 
У извештају о стручној оцени понуда број 461 од 20.05.2016. године, комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће:  
  
1. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Радови 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАНБАВКЕ:  : радови на реконструкцији равног крова у коси 
кров - прва фаза на објекту школе у Алексинцу ,  шифра: 45260000 -  Радови на крову 
и други посебни грађевински занатски радови 
 
 
 
 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 1.834.000,00 динара без ПДВ-а; 
 



2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: 
УКУПАН БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА:   8 
Благовремено тј. до 17.05.2016. године до 10,00 часова пристигле су понуде 
следећих  понуђача:  
 

R. 
br. 

 Naziv ponu|a~a Broj 
ponude 

Datum i vreme  
prijema  ponude 

 
1. 

„НЕИМАР-ГРАД“ д.о.о. 
Калуђерица- Београд 

425 13.05.2016.          
11,30 

 
2 

„ПРОФИ  ГРАДЊА“ д.о.о. 
Сурдулица-Крушевац 

430 16.05.2016.         
10,00 

3 
 

„ИТАЛИА НУОВА“ д.о.о. 
Смедерево 

431 16.05.2016.           
10,05 

4 
 

ГЗЗ „ПИОНИР“ 
Власотинце 

432 16.05.2016.         
10,10 

5 
 

„ДОМИНО  ДИЗАЈН - ГРАДЊА“д.о.о. 
Ниш 

438 17.05.2016.           
08,40 

6 
 

О.З.З.  „БАЛКАН“  
Ц. Трава- Ниш 

439 17.05.2016.           
09,10 

7 
 

„МБН-ГРАДЊА“ 
Нозрина-Житковац 

440 17.05.2016.           
09,45 

8 ГР“ЧЕМЕРНИК  ГРАДЊА“ 
Житковац 

441 17.05.2016.           
09,47 

 
 
 

 
3)  ПОДАЦИ О ОДБИЈЕНИМ ПОНУДАМА 
УКУПАН БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА: 8 

.Ред. 
бр. 

Назив понуђача  Број 
понуде  

  Разлози за одбијање понуде  Понуђена цена без 
ПДВ-а 

 
1 

„НЕИМАР-ГРАД“ 
д.о.о. 
Калуђерица- Београд 

425  Понуда је одговарајућа али 
је оцењена као 
неприхватљива из разлога 
што је понуђена цена већа 
од процењене вредности ЈН 
од 1.834.000,00 динара . 
Понуда је неприхватљива 

2.233.929,30 

2 „ПРОФИ  ГРАДЊА“ 
д.о.о. 
Сурдулица-Крушевац 

430  Понуда је одговарајућа али 
је оцењена као 
неприхватљива из разлога 
што је понуђена цена већа 
од процењене вредности ЈН 
од 1.834.000,00 динара . 
Понуда је неприхватљива 

2.112.593,91 

3 „ИТАЛИА НУОВА“ 
д.о.о. 
Смедерево 

431  Понуда је одговарајућа али 
је оцењена као 
неприхватљива из разлога 
што је понуђена цена већа 
од процењене вредности ЈН 
од 1.834.000,00 динара . 
Понуда је неприхватљива 

2.996.835,70 

4 ГЗЗ „ПИОНИР“ 
Власотинце 

432  Понуда је одговарајућа али 
је оцењена као 
неприхватљива из разлога 

2.353.148,70 



што је понуђена цена већа 
од процењене вредности ЈН 
од 1.834.000,00 динара . 
Понуда је неприхватљива 

5 „ДОМИНО  ДИЗАЈН 
- ГРАДЊА“д.о.о. 
Ниш 

438  Понуда је одговарајућа али 
је оцењена као 
неприхватљива из разлога 
што је понуђена цена већа 
од процењене вредности ЈН 
од 1.834.000,00 динара . 
Понуда је неприхватљива 

3.981.450,66 

6 О.З.З.  „БАЛКАН“  
Ц. Трава- Ниш 

439  Понуда је одговарајућа али 
је оцењена као 
неприхватљива из разлога 
што је понуђена цена већа 
од процењене вредности ЈН 
од 1.834.000,00 динара . 
Понуда је неприхватљива 

2.285.277,10 

 
 
 
 

4) Ранг листа понуђача: 
 
 

Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је 
најнижа понуђена цена. 
Комисија је саставила ранг листу понуђачана следећи начин:  
 
 

    

Ред.
бр. 

 

Назив понуђача   
 

Понуђена цена без 
ПДВ-а  

Укупоо понуђена цена са 
ПДВ-ом  

 

 
 1 

„МБН-ГРАДЊА“ 
Нозрина-Житковац 

1.735.247,60 2.082.297,12 

2 Г.Р. ,,Чемерник Градња,, 
Житковац 

1.763.005,80 2.115.606,96  

 
 
5) НАЈПОВОЉНИЈА   ПОНУДА  
 
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала да је 

најповољнија понуда понуђача : „МБН-ГРАДЊА“ радња за пројектовање и 
грађевинарство Нозрина-Житковац, ПИБ  104048259, матични број :57031425, по 

понуди заведеној под бројем 440 од 17.05.2016.год.  ,  за  износ од  1.735.247,60 

динара без ПДВ-а.  

   
 6) ПОДИЗВОЂАЧ 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача : НЕ 



 
Ре
дбр
. 

Назив подизвођача   
Део уговора који ће реализовати подизвођачи    

1.  /  / 
 
  

 
 
 
Директор је , сходно члану 107.став 1 . и чл.108. Закона о јавним набавкама, прихватио предлог 
комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у 

овом поступку додељен понуђачу „МБН-ГРАДЊА“ радња за пројектовање и 
грађевинарство Нозрина-Житковац, ПИБ  104048259, матични број :57031425 по 

понуди заведеној под бројем 440 од 17.05.2016.год.  ,  за  износ од  1.735.247,60 динара без 
ПДВ-а.  
 
 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана 
доношења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач подноси наручиоцу 
 захтев за заштиту права  у року  
од 5 дана од дана пријема исте. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                 За Наручиоца 

Директор 
  Милан Вељковић 

 
___________________ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


