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На основу члана 108.  Закона о јавним набавкама .(»Сл.гласник РС« број 68/2015) , и 
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, 04 број 002-13/16 oд 29.06.2016. 
године, директор Дома ученика средњих школа Ужице,  дана 30.06.2016. године доноси 
 

OДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку 04 број 002/2016, чије је предмет 
набавка радова – Реконструкција четири собе, додељује се : 
Уговор о јавној набавци понуђачу „ МИП градња “ д.о.о. Пожега, Дринске дивизије бр. 11 , м. бр. 
21094153, ПИБ 108922528, у заједничкој понуди са „Галис инжењеринг“ д.о.о. Г. Милановац, 17 
НОУ дивизије бр. 80, м. бр. 20415541, ПИБ 105564507, на основу понуде бр број 002-10/16 од 
27.06.2016. године.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Наручилац Дом ученика средњих школа Ужице, је дана 06.06.2016. године, донео Одлуку о 
покретању поступка ЈНМВ , 04 број 002/2016, за јавну набавку радова – Реконструкција четири 
собе, а дана 07.06.2016. године објавио обавештење о покретању поступка и Конкурсну 
документацију на Порталу јавних набавки и на сајту Дома ученика средњих школа Ужице. 
  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је 4 (четии)  понуде. 
Након извршеног отварања понуда и сачињавању Записника о истом, Комисија за јавну набавку је 
приступила стручној оцени понуда и саставила извештај 04 број 002-13/16 од 29.06.2016. године, у 
коме је констатовала следеће: 
1.Предмет јавне набавке: јавна набавка радова – Реконструкција четири собе. 
2.Податци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:Редни број јавне набавке: ЈН 
04 бр. 002/16 
3.Процењена вредност јавне набавке: 1.305.768,00 динара  без ПДВа са процењеном вредности по 
плану Јавних набавки за 2016. годину објављеном на Порталу управе за јавне набавке и званичном сајту 
наручиоца. 
4.Основни податци о понуђачима:  
 

Ред. број Бр. под којим је 
понуда заведена Назив или шифра понуђача 

1. 002-8/2016 „Гилинац“ ЗГР Крушевац 
2. 002-9/2016 „Град инжењеринг плус“  

д.о.о. Ужице 
3. 002-10/2016 „МИП градња“ д.о.о. Пожега 
4. 002-11/2016 ЗЗ „ЦМП“ Ужице 

 
 
5. Прихваћене понуде: 
 

Ред. 
Бр. ПОНУЂАЧ 

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА  

У динарима без 
ПДВ-а 

2. „Градинжењеринг плус“ д.о.о. Ужице 1.142.729,50 
3. „МИП градња“ д.о.о. Пожега 960.718,00 
4. ЗЗ „ЦМП“ Ужице 963.828,25 

 
6. Понуде  које су одбијене, разлоге за њихово одбијање: 

 Одбијена је понуда понуђача ЗГР „Гилинац“ Крушевац 04 бр. 002-8/2016.  
Разлог: Понуђач ЗГР Гилинац Крушевац није приложио доказ о испуњености обавезних услова из 
члана 75.  Закона о јавним набавкама (поглавље III Конкурсне документације), с обзиром да је 
самом Конкурсном документацијом и то управо у поглављу III, последњи пасус одређено да само 
понуђачи УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА нису дужни да приликом подношења понуде 
односно пријаве доказују испуњеност обавезних услова, већ могу доставити оверен и потписан 
образац из прилога конкурсне документације. Како овај понуђач није регистрован као понуђач у 
евиденцији АПР, то не испуњава услов из конкурсне документације да исте доказује достављањем 
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потписане и оверене изјаве о испуњености истих, већ је био дужан да за сваки обавезан услов 
достави доказ издат од надлежног органа прописан Законом и Конкурсном документацијом за ову 
јавну набавку. Из наведених разлога иста понуда је одбијена у складу са одредбама члана 106. став 
1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.  

 
6. Уочене рачунске грешке у понудама:  

Приликом стручне оцене понуда комисија је утврдила да понуда понуђача МИП Градња д.о.о. 
Пожега има рачунске грешке те да је вредност наведена у понуди нижа од праве вредности када се 
исправе наведене грешке. Исте грешке су предочене понуђачу,исправљене уз сагласност понуђача, 
те је понуда овог понуђача након исправљања рачунских грешака следећа: 
 

Ред. 
Бр. ПОНУЂАЧ 

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА  

У динарима без 
ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА у динарима 

са ПДВом 

1. „МИП градња“ д.о.о. Пожега 960.718,00  

 
7.Начин примене методлогије доделе пондера: 
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
„Најнижа понуђена цена“.  

Комисија је разматрајући дате понуде применом критеријума „најнижа понуђен цена“, а 
на основу стручне оцене понуда, сачинила извештај о стручној оцени понуда и ранг листу у 
поступку ЈН 04 бр. 002/16. По извршеном рангирању и стручној оцени понуда, Комисија је 
припремила предлог Одлуке о додели уговора и доставила га надлежном органу на усвајање. 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку, дат у 
Извештају о стручној оцени понуда 04 број 002-13/16 од 29.06.2016. године, и донело одлуку 
као у диспозитиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке, сходно одредбама члана 149. став 6. ЗЈН. 
 

                                                                                    Дом ученика средњих школа Ужице 
                                                                                   директор 

                                                                                 Зоран Поповић      


