
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 404-9-11/2017 
Датум: 03.05.2017. године

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-9-10/2017’од 28.04.201?’ 
године, Начелник Општинске управе општине Голубац, доноси:

ОДЛУКУ ОДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступу јавне набавке мале вредноети за јавну набавку добара,

број 5/2017

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: „ПИМ - Хидроинжињеринг“ д.о.о. ул .Гаврила 
Принципа22а, Београд, МБ: 20026677, ПИБ: 103866513, понуда број 225 од 18.04.2017. 
године, заведена код наручиоца под бројем 404-9-8/2017 од 19.04.2017. године.

2, Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 07.04.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне 
набавке, број 404-9/2017, за јавну набавку добара: Набавка каменог агрегата - отпадног 
тампона, назив и ознака из Општег речника набавки: 14212300-ломљен и дробљен камен, 

14212310 - камен за насипање а дана 11.04.2017. године објавио је позив за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и на сајту: \у\т.§о1иђас.ог§.гб.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела су 4 понуде.
Комисија за јавну набавку је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 
саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, број 404-9-10/2017 од 28.04.2017. године, Комисија 
зајавну набавку је констатовала следеће:

1. Подацн о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: добра.
Предмет јавне набавке је: Набавка каменог агрегата - отпадног тампона, назив 

и ознака из Општег речника набавки: 14212300-ломљен и дробљен камен,
14212310 - камен за насипање, редни број набавке: 5/2017.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи =1.166.666,00 динара.

2. Подаци 0 нонуђачима

У поступкује учествовало 4 (четири) понуђача:

1. ПД „Комерц превоз“ д.о.о. ул. Јефимије бр. 12, Пожаревац, МБ: 07623186 
ПИБ: 101971925;



2. „Градња - ископ - превоз“ Ивица Германовић предузетник, Кривача, СО Голубац
МБ: 60699909, ПИБ; 105027171;

3. „Микица превоз“ Мирољуб Благојевић предузетник, Малешево, СО Голубац 
МБ; 62745738, ПИБ; 107441940;

4. „ПИМ - Хидроинжињеринг“ д.о.о. ул. Гаврила Принципа 22А, Београд 
МБ: 20026677, ПИБ; 103866513.

3. Подаци 0 одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 4 (четири).
Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање;

1. Понуда понуђача ПД „Комерц превоз“ д.о.о. ул. Јефимије бр. 12, Пожаревац, МБ; 
07623186, ПИБ; 101971925, одбијена је као неприхватљива због;
- понуђач је понудио укупну цену набавке добара која је већа од процењене 
вредности јавне набавке;
- понуђена цена без ПДВ-а износи =4.975.500,00 динара.

2. Понуда понуђача „Градња - ископ - превоз“ Ивица Германовић предузетник, 
Кривача, СО Голубац, МБ; 60699909, ПИБ; 105027171, одбијенаје као 
неприхватљива због;
- понуђач је понудио укупну цену набавке добара која је већа од процењене 
вредности јавне набавке;
- понуђена цена без ПДВ-а износи =2.929.500,00динара;

3. Понуда понуђача „Микица превоз“ Мирољуб Благојевић предузетник, Малешево, 
СО Голубац, МБ; 62745738, ПИБ; 107441940, одбијена је као неприхватљива због;
- понуђач је понудио укупну цену набавке добара која је већа од процењене 
вредности јавне набавке;
- понуђена цена без ПДВ-а износи =3.371.250,00 динара;

4. Понуда понуђача „ПИМ - Хидроинжињеринг“ д.о.о. ул .Гаврила Принципа 22А, 
Београд, МБ; 20026677, ПИБ; 103866513, одбијенаје као неприхватљива због;
- понуђач је понудио укупну цену набавке добара која је већа од процењене 

вредности јавне набавке;
- понуђена цена без ПДВ-а износи =1.953.000,00 динара

4. Мишљење комисије
Обзиром да су све пристигле понуде одговарајуће а неприхватљиве су из разлога 

што понуђене цене свих пристиглих понуда прелазе износ процењене вредности јавне 
набавке, Комисија је мишљења и предлаже Наручиоцу да у овом случају размотри примену 
члана 107. ЗЈН-а, нарочито због хитности и неопходности извршења предмета ове јавне 
набавке.

5. Састав Комисије:
1. Ана Чукановић, председник,
2. Горан Јецић, члан,
3. Саша Стокић, члан.



Наручилац је размотрио мишљење Комисије за јавну набавку и на основу члана 
107. став 4. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о 
јавној набавци у овом ноступку додељен понуђачу: „ПИМ - Хидроинжињеринг“ д.о.о. 
ул. Гаврила Принципа 22а, Београд, МБ: 20026677, ПИБ: 103866513, понуда заведена под 
бројем 404-9-8/2017 од 19.04.2017. године.

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а 
копију истовремено доставља Републичкој комисији, у року од пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

^^ОДРОВОРНО ЛИЦЕ:

уљубаша, дипл. правник.


