
ЈКП Милош Митровић Велика Плана 

Адреса: Војводе Мишића бр.1  

Број: 2975    датум: 07.08.2018 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

и Извештаја Комисије за јавне набавке   од ________08.2018.године, Директор  доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

ЈКП Милош Митровић  као наручилац, у поновном поступку јавне набавке број 12/2018, Уговор о  

 ,,Набавка грађевинског материјала,, по партијама додељује за 

Партија 1. – Бетонски блок ----------------------------------,,САВИЋ,,д.о.о. Смедеревска Паланка                 

Партија 2. – Радијална опека   ------------------------------ ,,САВИЋ,,д.о.о. Смедеревска Паланка                 

Партија 3. – Гитер блок,цреп,слемењаци,валовити салонит---,,МАРКОВИЋ д.о.о. Свилајнац                 

Партија 4. – Бетон  ---------------------------------------------  ,,САВИЋ,,д.о.о. Смедеревска Паланка                                 

Партија 5. – Метална галантерија -------------------------- ,,САВИЋ,,д.о.о. Смедеревска Паланка    

                                                                               О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 25.06.2018 године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке добра –,, Набавка 

грађевинског материјала ,, по партијама број 2286 . 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 26.06.2018 године, објавио позив за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 2. понуде . 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и 

сачинила извештај о истом : 

Подаци о јавној набавци : 

1.Предмет јавне набавке –поновни поступак ,,НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА,, 

2.Предмет јавне набавке је обликована по партијама 

3.ОРН 44100000 

4.Редни број јавне набавке за текућу годину: 12/2018  

5.Процењена вредност јавне набавке је 4.320.000,00 динара, (без ПДВ-а),и то : 

Партија 1. – Бетонски блок ………………………………………………..   350.000,00 

Партија 2. – Радијална опека………………………………………………   970.000,00   
Партија 3. – Гитер блок,цреп,слемењаци,валовити салонит……………    900.000,00 

Партија 4. – Бетон …………………………………………………………    750.000,00 

Партија 5. – Метална галантерија ………………………………………... 1.350.000,00 

6. Основни подаци о понуђачима и понудама : 

Назив/име понуђача Заводни број 

понуде 

Датум и час пријема 

понуде 

,,САВИЋ,, д.о.о. Смедеревска Паланка 

     улица Главашева бр.70/2 

2846 27.07.2018. у 11:04 

,,МАРКОВИЋ,, д.о.о. Свилајнац 

     улица Прилепска бр.28  

2848 27.07.2018 у 11:39 

 



 

 

Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање : нема 

Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста разлог одбијања понуде): нема  

7. Начин примене методологије доделе пондера : 

    Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена) : 

ПАРТИЈА 1. 

                       Назив/име понуђача           Понуђена цена без ПДВ-а 

1. ,,САВИЋ,, д.о.о. Смедеревска Паланка 

     улица Главашева бр.70/2 
321.000,00 динара 

 

ПАРТИЈА 2. 

                       Назив/име понуђача           Понуђена цена без ПДВ-а 

1. ,,САВИЋ,, д.о.о. Смедеревска Паланка 

     улица Главашева бр.70/2 
932.000,00 динара 

 

ПАРТИЈА 3. 

                       Назив/име понуђача           Понуђена цена без ПДВ-а 

1. ,,МАРКОВИЋ,, д.о.о. Свилајнац 

     улица Прилепска бр.28 

820.450,00 динара 

2. ,,САВИЋ,, д.о.о. Смедеревска Паланка 

     улица Главашева бр.70/2 
893.200,00 динара 

 

ПАРТИЈА 4.  

                       Назив/име понуђача           Понуђена цена без ПДВ-а 

1. ,,САВИЋ,, д.о.о. Смедеревска Паланка 

     улица Главашева бр.70/2 
713.760,00 динара 

 

ПАРТИЈА 5. 

                       Назив/име понуђача           Понуђена цена без ПДВ-а 

1. ,,САВИЋ,, д.о.о. Смедеревска Паланка 

     улица Главашева бр.70/2 

1.299.260,00 динара 

 



8. Комисија после стручне оцене понуда констатује да Уговор треба доделити : 

За ПАРТИЈУ 1.----- ,,САВИЋ,, д.о.о. Смедеревска Паланка,улица Главашева бр.70/2 
За ПАРТИЈУ 2.----- ,,САВИЋ,, д.о.о. Смедеревска Паланка,улица Главашева бр.70/2 

За ПАРТИЈУ 3.----- ,,МАРКОВИЋ,, д.о.о. Свилајнац,улица Прилепска бр.28, 

За ПАРТИЈУ 4.----- ,,САВИЋ,, д.о.о. Смедеревска Паланка,улица Главашева бр.70/2, 
За ПАРТИЈУ 5.----- ,,САВИЋ,, д.о.о. Смедеревска Паланка,улица Главашева бр.70/2 

   

Директор ЈКП „ Милош Митровић „ је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 

понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од објављивања на порталу . 

Надлежни орган наручиоца 

______________________________ 

                                                                                                                        Стојиловић Небојша,дипл.екон. 

Доставити: 

- објавити на Порталу управе за јавне набавке 

- за документацију 


