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  Р е п у б л и к а     С р б и ј а  
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
03 бр: 404-35 ЈНМВ бр. 2/20 
27.03.2020. год. 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда 03 бр. 404-33-1 од 19.03.2020. 
године за јавну набавку мале вредности - Радови на замени кровне и плафонске 
конструкције основне школе у Прибојским Голешима, општина Прибој, ЈНМВ бр. 
2/20, председник Општине Прибој, доноси 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
1. УСВАЈА СЕ Извештај комисије о стручној оцени понуда 03 бр. 404-33-1 од 

19.03.2020. год. за јавну набавку радова - Радови на замени кровне и 
плафонске конструкције основне школе у Прибојским Голешима, општина 
Прибој, ЈНМВ бр. 2/20. 

2. Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу „Мирадо“ д.о.о., Железник, 
Београд, бр. понуде 04/509 од  17.03.2020. године. 

3. Укупна вредност уговора износи  1.262.040,00 динара (без ПДВ-а). 
   

4. Ову одлуку објавити на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници 
наручиоца у року од три (3) дана од  дана доношења.   

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
       Одлуком председника општине Прибој 03 бр. 404-27 од 09.03.2020. год. покренут је 
поступак јавне набавке мале вредности - Радови на замени кровне и плафонске 
конструкције основне школе у Прибојским Голешима, општина Прибој. 

Позив за подношење понуда објављен је на порталу Управе за јавне набавке и на 
интернет страни наручиоца дана 10.03.2020. године. 

     До истека рока за подношење понуда, 18.09.2020.године до 12,00 часова, примљене 
су понуде понуђача и то:  

Ред. 
бр. 

Заводни 
Бр. 

Назив или шифра  
подносиоца понуде 

Датум  
пријема 

Час 
пријема 

1. 04/509 „Мирадо“ д.о.о. Железник, Београд 17.03.2020. 10:00 

2. 04/521 „Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево 18.03.2020. 10:10 

3. 04/522 СЗР „Градекс“, Ацо Бјелић ПР, Прибој 18.03.2020. 10:45 

4. 04/523 ППП „Којами“о.д. Прибој 18.03.2020. 11:50 

5. 04/524 СГЗР „Вучкомонт“ , Горан Вучићевић ПР, 
Прибој 

18.03.2020. 11:52 
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Комисија за јавну набавку образована Решењем  03 бр. 404-27-1 од 09.03.2020. 
године, приступила је јавном отварању понуда дана 18.03.2020. године, са почетком у 
12,15 часова, у просторијама наручиоца, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр.108, без 
присуства представника понуђача, о чему је вођен записник 03 бр: 404-33 од 
18.03.2020. године. 

Није било неблаговремених понуда. 

Комисија за јавну набавку је приступила отварању понуде према датуму и времену 
подношења: 

 
1. Понуђач  „Мирадо“ д.о.о., Железник, ул. Свете Милутиновића 17/А, Београд, 

ПИБ 100572192, мат.бр. 06753051, понудио је цену од 1.262.040,00 дин. без 
ПДВ-а.  

            Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: најнижа цена 
Други подаци из понуде: 
Понуду подноси самостално;  
Начин, рок и услови плаћања: до 45 дана од дана пријема оверене привремене 

односно окончане ситуације; 
           Рок важења понуде:   70 дана од дана отварања понуда; 
           Рок извршења предмета јавне набавке: 30 календарских дана од дана 
увођења у посао извођача радова; 

Гарантни рок: 24 месеца од примопредаје радова. 

 
Понуђач  „Мирадо“ д.о.о., Железник, Београд, доставио је обрасце тражене 
конкурсном документацијом за ЈН МВ бр.2/20. 

 
2. Понуђач  „Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево, ул. Шеста Личка бр.40/А, Ваљево, 

ПИБ 106467505, мат.бр. 20607840, понудио је цену од 1.925.625,00 дин. без 
ПДВ-а. 

  
            Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: најнижа цена 

Други подаци из понуде: 
Понуду подноси самостално;  

            Начин, рок и услови плаћања: до 45 дана од дана пријема оверене привремене 
односно окончане ситуације; 
            Рок важења понуде:   60 дана од дана отварања понуда; 
           Рок извршења предмета јавне набавке : 30 календарских дана од дана 
увођења у посао извођача радова; 

Гарантни рок: 24 месеца од примопредаје радова. 
 
Понуђач  „Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево, доставио је обрасце тражене конкурсном 
документацијом за ЈН МВ бр.2/20. 
 
 

3. Понуђач  СЗР „Градекс“, Ацо Бјелић ПР, Прибој, Кратово б.б., ПИБ 
107371253, мат.бр. 62697741, понудио је цену од  1.397.414,88  дин. без ПДВ-а. 

  
            Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: најнижа цена 
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Други подаци из понуде: 
Понуду подноси самостално;  
Начин, рок и услови плаћања: до 45 дана од дана пријема оверене привремене 

односно окончане ситуације; 
            Рок важења понуде:   60 дана од дана отварања понуда; 
           Рок извршења предмета јавне набавке : 30 календарских дана од дана 
увођења у посао извођача радова; 

Гарантни рок: 24 месеца од примопредаје радова. 
 
Понуђач  СЗР „Градекс“, Ацо Бјелић ПР, Прибој, доставио је обрасце тражене 
конкурсном документацијом за ЈН МВ бр.2/20. 
 

4. Понуђач  ППП „Којами“о.д. Прибој, ул. IV Санџачке бригаде б.б., ПИБ 
102402896, мат.бр. 17446032, понудио је цену од  1.277.678,00 дин. без ПДВ-а. 

  
            Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: најнижа цена 

Други подаци из понуде: 
Понуду подноси самостално;  

            Начин, рок и услови плаћања: до 45 дана од дана пријема оверене привремене 
односно окончане ситуације; 
           Рок важења понуде:   60 дана од дана отварања понуда; 
           Рок извршења предмета јавне набавке : 30 календарских дана од дана 
увођења у посао извођача радова; 

Гарантни рок: 24 месеца од примопредаје радова. 
 
Понуђач  ППП „Којами“о.д. Прибој, доставио је обрасце тражене конкурсном 
документацијом за ЈН МВ бр.2/20. 
 

5. Понуђач  СГЗР „Вучкомонт“ , Горан Вучићевић ПР, Прибој, ул.Драгољуба 
Савића бр.25, ПИБ 110241196, мат.бр. 64752626, понудио је цену од  
1.357.570,00 дин. без ПДВ-а. 

  
            Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: најнижа цена 

Други подаци из понуде: 
Понуду подноси самостално;  

            Начин, рок и услови плаћања: до 45 дана од дана пријема оверене привремене 
односно окончане ситуације; 
            Рок важења понуде:   60 дана од дана отварања понуда; 
           Рок извршења предмета јавне набавке : 30 календарских дана од дана 
увођења у посао извођача радова; 

Гарантни рок: 24 месеца од примопредаје радова. 
 
Понуђач  СГЗР „Вучкомонт“ , Горан Вучићевић ПР, Прибој, доставио је обрасце 
тражене конкурсном документацијом за ЈН МВ бр.2/20. 
 

Јавно отварање понуда  завршено је у 12,45 часова. 
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Наручилац:                  Општина Прибој 
  
Редни број набавке:    ЈН МВ бр. 2/20 
 
Врста поступка:         јавна набавка мале вредности 
            
Предмет јавне набавке су радови  - Радови на замени кровне и плафонске 
конструкције основне школе у Прибојским Голешима, општина Прибој 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 45261000 – Крововезачки, кровопокривачки 
и са њима повезани радови 
Процењена вредност (без ПДВ-а) ЈН МВ бр. 2/20 - износи  1.500.000,00 динара 
 
Вредност уговора (без ПДВ-а):                                                 1.262.040,00динара 
 
Вредност уговора (са ПДВ-ом):                                                1.514.448,00 динара 
 

Чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) прописано је „прихватљива понуда је понуда која је 
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је 
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке“. 
 

Чланом 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) прописано је „наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа 
и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.“ 

 
Понуде које су одбијене и разлози њиховог одбијања:  
Понуда понуђача „Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево се одбија као неприхватљива 

из разлога што је понуђена цена од 1.925.625,00 дин. без ПДВ-а изнад процењене 
вредности од 1.500.000,00 дин. без ПДВ-а. 
 

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ /без ПДВ-
а/, сходно  члану 85. став 1. тачка 2. ЗЈН, под условом да је понуђач испунио све услове 
предвиђене Законом и конкурсном документацијом. 

 
Ранг листа: 

Ред.  
бр. 

Назив понуђача Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

1. „Мирадо“ д.о.о., Железник 
 

1.262.040,00 

2. ППП „Којами“о.д. Прибој 
 

1.277.678,00 

3. СГЗР „Вучкомонт“ , Горан Вучићевић ПР, Прибој 1.357.570,00  
 

4. СЗР „Градекс“, Ацо Бјелић ПР, Прибој 1.397.414,88 
 




