
                                                              
 

                                            

 
 

     
 

ГРАД ЛОЗНИЦА 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЈИШНИЦИ 
Комисија за спровођење поступка јавне 

набавке 
Број:4/2016-016 

                   Датум:  13.04. 2016.год. 
 

 
 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 
124/12,14/15, 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда  од 08.04.2016. године,на 
предлог Комисије за јавне набавке   Наручилац је дана 13.04.2016. донео:  

О Д Л У К А 
о додели уговора   

 У јавној набавци  радова –  : Реконструкција дома месне заједнице Крајишници бира се као 
најповољније понуде  понуђача: „СЛОГА ТРЕНД“ Д.О.О. из Лознице , чија је понуда бр: 7715 
од 04.04.2016. године, оцењена као, прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале 
вредности, са којима ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној 
набавци  радова. 
                                                                Образложење 
 На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 2/2016-016 од 24.03.2016.године, 
спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци: радова: Реконструкција дома месне 
заједнице Крајишници – у поступку јавне набвке велике вредности , на основу члана 31. и 39. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12,68/2015).  
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  
1. Назив наручиоца: Месна заједница Крајишници 
2. Адреса наручиоца: место: Лозница ул. Карађорђева 58 
3. Редни број јавне набавке: 1/2016. 
Предмет  ЈН је набавка радова и то: Реконструкција дома месне заједнице Крајишници 
4. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности, 
5. Подаци о ЈН из плана набавки: Средства  се налазе у плану набавки за 2016. годину,  
7. Процењена вредност ЈН је: 583.000,00 динара (без ПДВ-а). 
8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
1. У складу са чл. 31.39, 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање 
понуда у поступку јавне набавке у  поступку JНМВ бр.1/2016., је дана 24.03.2016. године, 
објављен на Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца: www.loznica.rs 

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са  04.04. 
2016.године, до 12,00 часова. 
2. Приспеле понуде понуђача: 
        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу   
        наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача : 
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема 

Табела 2 
Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда уписана 

Датум подношења 
понуде 

Време 



                                                              
 

                                            

 
 

     
1. ''ITALIJA NUOVA'' D.O.O. 

Ђуре Даничића 11300 Смедерево 
7713 04.04.2016. 8:00 

2. Самостална  грађевинска радња 
Станковић Драган пр. Мали 

Зворник  

7714 04.04.2016. 11:30 

3. ''СЛОГА ТРЕНД'' Д.О.О Лозница 7715 04.04.2016. 11:50 
Неблаговремене понуде: није их било. 

 
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда 

т.ј. дана 04.04.2016. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 12,40 часова.  
Отварању понуда присуствовали су овлашћени представници понуђача, који су без 

примедби, потписали Записник о отварању понуда, који је присутним представницима понуђача 
предат одмах.  
3. Преглед и оцена понуда: 

После отварања понуда Комисија је дана 08.04.2016. године, извршила детаљан преглед и 
стручну оцену понуда и утврдила следеће: 
Редни  
Број 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

 

Назив понуђача 

 

Укупан износ без 
ПДВ-а 

 

Укупан износ са 
ПДВ-ом 

1. 7713 ''ITALIJA NUOVA'' D.O.O. 
Ђуре Даничића 11300 

Смедерево 
Плаћање у року од 45 дана 

Рок за извођење радова 10 дана  

1.208.650,00 1.450.380,00

2. 7714 Самостална  грађевинска радња 
Станковић Драган пр. Мали 

Зворник  
Рок плаћања у року од 45 дана 
Рок за извођење радова 10 дана 

1.078.390,00 1.294.068,00

3.           7715 ''СЛОГА ТРЕНД'' Д.О.О 
Лозница 

Рок и начин плаћања 30 дана 
Рок за извођење радова 10 дана 

579.791,66 695.750,00

3.а.  неприхватљиве понуде су:  
 ''ITALIJA NUOVA'' D.O.O. Ђуре Даничића 11300 Смедерево .Понуда наведеног понуђача 

је неприхватљива јер прелази процењену вредност јавне набавке. 
 Самостална  грађевинска радња Станковић Драган пр. Мали Зворник. Понуда наведеног 

понуђача је неприхватљива јер прелази процењену вредност јавне набавке.  
 

3.б.  прихватљиве и одговарајуће понуде су: 
 понуда бр.7715 „Слога тренд“ Д.О.О. Лозница 

- понуђена цена 579.791,66 дин. без ПДВ-а 695.750,00 са ПДВ-ом 
- рок и начин плаћања : 30 дана од дана испостављања рачуна 
- рок важења понуде :  30 дана од дана отварања понуде 



                                                              
 

                                            

 
 

- рок за извођење радова : 10 дана  
Наведене понуде у потпуности испуњавају све обавезне и додатне услове из Закона о јавним 
набавкама, Конкурсне документације укључујући и техничке спецификације  које чине саставни 
део конкурсне документације. 
  
4. Рангирање прихватљивих и одговарајућих понуда: 

 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже 
понуђене цене, извршено је рангирање свих прихватљивих понуда: 
 

5. Предлог комисије за јавну набавку: 
 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 124/12,14/15 и 68/15), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем  
прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, предлаже се наручиоцу 
доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци радова, и то 
Реконструкција дома месне заједнице у Крајишницима, са понуђачeм „СЛОГА ТРЕНД“ Д.О.О. 
из Лознице , чија је понуда бр: 7715 од 04.04.2016. године, оцењена као, прихватљива и 
наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности. 
 

 Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог комисије за јавне набавке ,  те је на 
основу законског овлашћења  донело одлуку о додели уговора којом се уговор  о јавној набавци 
додељује  горе наведеном  понуђачу. 

Из свега горе изнетог  донета је Одлука као у диспозитиву 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке, Захтев за заштиту права  може да се поднесе  у 
року од 5 дана  од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси  
Наручиоцу, а копија  се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима  јавних набавки. 
 
 
 
 
Д О С Т А В Љ Е Н О                                                                        Наручилац 
-Портал јавних набавки                     Председник савета МЗ  
                                                                                            
                    Зоран  Ђермановић   
  
 

Ред. 
Бр. ПОНУЂАЧ БРОЈ ПОНУДЕ 

Из Табеле 2 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. 

 
„СЛОГА ТРЕНД“ Д.О.О. 
Лозница 

7715 579.791,66 695.750,00

 


