
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА  

ПИБ: 101174845 

ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР.1 

11320 ВЕЛИКА ПЛАНА 

Република Србија 

На основу члана 146. ст. 1. и 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси, 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА 

Референтни број: 4/2021 

Назив набавке: Потрошни материјал 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2021/С Ф05-0000777 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 44000000 

Број и назив партије:  1 - Инсталациони материјал 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 450.000,00 Валута: РСД 

Оквирни споразум се додељује: 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН, 100014203, Батајнички пут, 3 А, Београд (Земун), 11080, Србија 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД, 100012105, Владимира Поповића, 26/3А, Београд (Нови Београд), 11070, 
Србија 

ТРИ О ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, БАЊА, 100765218, Индустријска зона, 464, Бања, 34304, Србија 

Вредност оквирног споразума (без ПДВ): 450.000,00 

Вредност оквирног споразума (са ПДВ): 540.000,00 

Валута: РСД 

Број и назив партије:  2 - Електроматеријал за одржавање постројења 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 1.300.000,00 Валута: РСД 

Оквирни споразум се додељује: 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД, 100012105, Владимира Поповића, 26/3А, Београд (Нови Београд), 11070, 
Србија 

ИБРЕА ДОО, 107659818, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА, 10, Горњи Милановац, 32300, Србија 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 103022632, Српских Владара, 338, Петровац, 12300, Србија 

Вредност оквирног споразума (без ПДВ): 1.300.000,00 

Вредност оквирног споразума (са ПДВ): 1.560.000,00 

Валута: РСД 

Број и назив партије:  3 - Фарбарски материјал 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 2.480.000,00 Валута: РСД 

Оквирни споразум се додељује: 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, 101175444, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 



 

 

Вредност оквирног споразума (без ПДВ): 2.480.000,00 

Вредност оквирног споразума (са ПДВ): 2.976.000,00 

Валута: РСД 

Број и назив партије:  4 - Браварски материјал 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 1.000.000,00 Валута: РСД 

Оквирни споразум се додељује: 

МАГНАТ ДОО БЕОГРАД - УМКА, 100417569, Драгомира Станојловића, 56, Умка, 11260, Србија 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, 101175444, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА, 101177868, 
НИКОЛЕ ПАШИЋА, 5, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 

Вредност оквирног споразума (без ПДВ): 1.000.000,00 

Вредност оквирног споразума (са ПДВ): 1.200.000,00 

Валута: РСД 

Број и назив партије:  5 - Материјал за одржавање опреме за зеленило 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 350.000,00 Валута: РСД 

Оквирни споразум се додељује: 

НЕБОЈША МАРТИНОВИЋ ПР ПОПРАВКА МАШИНА И ТРГОВИНА ГРЕЕН МАРТЕЕН ВЕЛИКА ПЛАНА, 108162470, 
ЉУБЕ ДАВИДОВИЋА, 009, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 

АYАДОРП ДОО, 109370746, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ, 9 А, Београд (Врачар), 11000, Србија 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА, 101177868, 
НИКОЛЕ ПАШИЋА, 5, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 

Вредност оквирног споразума (без ПДВ): 350.000,00 

Вредност оквирног споразума (са ПДВ): 420.000,00 

Валута: РСД 

Број и назив партије:  6 - Материјал за ручни алат 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 100.000,00 Валута: РСД 

Оквирни споразум се додељује: 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, 101175444, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА-ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК 
ВЕЛИКА ПЛАНА, 101177930, Милоша великог, Зелена пијаца, ББ, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА, 101177868, 
НИКОЛЕ ПАШИЋА, 5, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 

Вредност оквирног споразума (без ПДВ): 100.000,00 

Вредност оквирног споразума (са ПДВ): 120.000,00 

Валута: РСД 

Број и назив партије:  7 - Материјал за одржавање санитарија 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 500.000,00 Валута: РСД 

Оквирни споразум се додељује: 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, 101175444, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 

Вредност оквирног споразума (без ПДВ): 500.000,00 



 

 

Вредност оквирног споразума (са ПДВ): 600.000,00 

Валута: РСД 

Број и назив партије:  8 - Материјал за одржавање зеленила 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 220.000,00 Валута: РСД 

Оквирни споразум се додељује: 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, 101175444, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА-ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК 
ВЕЛИКА ПЛАНА, 101177930, Милоша великог, Зелена пијаца, ББ, ВЕЛИКА ПЛАНА, 11320, Србија 

Вредност оквирног споразума (без ПДВ): 220.000,00 

Вредност оквирног споразума (са ПДВ): 264.000,00 

Валута: РСД 

Број и назив партије:  10 - Набавка течних гасова 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 150.000,00 Валута: РСД 

Оквирни споразум се додељује: 

МЕССЕР ТЕХНОГАС АД БЕОГРАД, 100002942, Бањички пут, 62, Београд (Раковица), 11090, Србија 

Вредност оквирног споразума (без ПДВ): 150.000,00 

Вредност оквирног споразума (са ПДВ): 180.000,00 

Валута: РСД 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   

Подаци о поступку 

Назив поступка Потрошни материјал 

Реф. број 4/2021 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 237, 16.03.2021 

Процењена вредност 7.000.000,00 

Техника Оквирни споразум са више привредних субјеката 

ЦПВ 44000000-Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (изузев електричних апарата)  

Кратак опис набавке Потрошни материјал за потребе ЈКП Милош Митровић Велика Плана. 

Подељен у партије ДА 

Број огласа 2021/С Ф05-0000777 

Врста огласа Јавни позив - секторски наруцилац 

Објављено 17.03.2021 

Рок за подношење 29.03.2021 10:00:00 
 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Јелена Митровић 

Савић Бојан, спец.електроенергетике 

Светомир Тирнанић, машински техничар 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

Број партије 1 

Назив партије Инсталациони материјал 

Процењена вредност 450.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Краћи рок испоруке. 
  

  



 

 

Број партије 2 

Назив партије Електроматеријал за одржавање постројења 

Процењена вредност 1.300.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Краћи рок испоруке. 
  

Број партије 3 

Назив партије Фарбарски материјал 

Процењена вредност 2.480.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Краћи рок испоруке. 
  

Број партије 4 

Назив партије Браварски материјал 

Процењена вредност 1.000.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Краћи рок испоруке. 
  

Број партије 5 

Назив партије Материјал за одржавање опреме за зеленило 

Процењена вредност 350.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Краћи рок испоруке. 
  



 

 

Број партије 6 

Назив партије Материјал за ручни алат 

Процењена вредност 100.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Краћи рок испоруке. 
  

Број партије 7 

Назив партије Материјал за одржавање санитарија 

Процењена вредност 500.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Краћи рок испоруке. 
  

Број партије 8 

Назив партије Материјал за одржавање зеленила 

Процењена вредност 220.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Краћи рок испоруке. 
  

Број партије 10 

Назив партије Набавка течних гасова 

Процењена вредност 150.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Краћи рок испоруке. 
   

   

  



 

 

 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 29.03.2021 10:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 29.03.2021 10:07:00 

Број партије 1 

Назив партије Инсталациони материјал 

Број пристиглих понуда / пријава 6 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН, Батајнички пут, 3 А, 11080, Београд (Земун), Србија Самостално 370 НЕ 25.3.2021. 11:41:16 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД, Владимира Поповића, 26/3А, 11070, 
Београд (Нови Београд), Србија 

Самостално 2903/21-1 НЕ 26.3.2021. 15:06:35 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Србија 

Самостално 1 НЕ 27.3.2021. 14:11:14 

ИБРЕА ДОО, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА, 10, 32300, Горњи Милановац, Србија Самостално 2603 НЕ 27.3.2021. 18:09:24 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, Српских Владара, 338, 12300, 
Петровац, Србија 

Самостално 05-2021 НЕ 29.3.2021. 08:43:41 

ТРИ О ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, БАЊА, Индустријска зона, 464, 34304, Бања, 
Србија 

Самостално 110/21 НЕ 29.3.2021. 09:06:11 

 

 

 

Број партије 2 

Назив партије Електроматеријал за одржавање постројења 

Број пристиглих понуда / пријава 4 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН, Батајнички пут, 3 А, 11080, Београд (Земун), Србија Самостално 370 НЕ 25.3.2021. 11:41:16 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД, Владимира Поповића, 26/3А, 11070, 
Београд (Нови Београд), Србија 

Самостално 2903/21-2 НЕ 26.3.2021. 15:06:35 

ИБРЕА ДОО, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА, 10, 32300, Горњи Милановац, Србија Самостално 2603 НЕ 27.3.2021. 18:09:24 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, Српских Владара, 338, 12300, 
Петровац, Србија 

Самостално 05-2021 НЕ 29.3.2021. 08:43:41 

 

 

 

Број партије 3 

Назив партије Фарбарски материјал 

Број пристиглих понуда / пријава 1 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 
 

 



 

 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Србија 

Самостално 3 НЕ 27.3.2021. 13:27:09 

  

Број партије 4 

Назив партије Браварски материјал 

Број пристиглих понуда / пријава 4 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ, Византијски булевар, 66, 18106, Ниш, Србија Самостално 24/21 НЕ 27.3.2021. 14:56:03 

МАГНАТ ДОО БЕОГРАД - УМКА, Драгомира Станојловића, 56, 11260, Умка, 
Србија 

Самостално 902 НЕ 29.3.2021. 08:29:49 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Србија 

Самостално 4 НЕ 29.3.2021. 08:46:06 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА 
ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА, НИКОЛЕ ПАШИЋА, 5, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Србија 

Самостално 0329/21-4 НЕ 29.3.2021. 09:38:28 

 

 

 

Број партије 5 

Назив партије Материјал за одржавање опреме за зеленило 

Број пристиглих понуда / пријава 4 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ, Византијски булевар, 66, 18106, Ниш, Србија Самостално 24/21 НЕ 27.3.2021. 14:56:03 

НЕБОЈША МАРТИНОВИЋ ПР ПОПРАВКА МАШИНА И ТРГОВИНА ГРЕЕН 
МАРТЕЕН ВЕЛИКА ПЛАНА, ЉУБЕ ДАВИДОВИЋА, 009, 11320, ВЕЛИКА 
ПЛАНА, Србија 

Самостално 5-Материјал за 
одржавање опреме за 
зеленило 

НЕ 29.3.2021. 00:06:47 

АYАДОРП ДОО, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ, 9 А, 11000, Београд (Врачар), Србија Самостално 23/2021 НЕ 29.3.2021. 08:16:52 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА 
ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА, НИКОЛЕ ПАШИЋА, 5, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Србија 

Самостално 0329/21-5 НЕ 29.3.2021. 09:38:28 

 

 

 



 

 

Број партије 6 

Назив партије Материјал за ручни алат 

Број пристиглих понуда / пријава 5 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Србија 

Самостално 6 НЕ 27.3.2021. 13:30:43 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ, Византијски булевар, 66, 18106, Ниш, Србија Самостално 24/21 НЕ 27.3.2021. 14:56:03 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА-ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ЧАЧАК 
УРОШЕВИЋ РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЕЛИКА ПЛАНА, Милоша великог, 
Зелена пијаца, ББ, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, Србија 

Самостално 02/2021 НЕ 27.3.2021. 17:14:03 

АYАДОРП ДОО, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ, 9 А, 11000, Београд (Врачар), Србија Самостално 23/2021 НЕ 29.3.2021. 08:16:52 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА 
ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА, НИКОЛЕ ПАШИЋА, 5, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Србија 

Самостално 0329/21-6 НЕ 29.3.2021. 09:38:28 

 

 

 

Број партије 7 

Назив партије Материјал за одржавање санитарија 

Број пристиглих понуда / пријава 2 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Србија 

Самостално 7 НЕ 27.3.2021. 12:22:58 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ, Византијски булевар, 66, 18106, Ниш, Србија Самостално 24/21 НЕ 27.3.2021. 14:56:03 
 

 

 

Број партије 8 

Назив партије Материјал за одржавање зеленила 

Број пристиглих понуда / пријава 2 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 88, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Србија 

Самостално 8 НЕ 27.3.2021. 11:57:59 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА-ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ЧАЧАК 
УРОШЕВИЋ РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЕЛИКА ПЛАНА, Милоша великог, 
Зелена пијаца, ББ, 11320, ВЕЛИКА ПЛАНА, Србија 

Самостално 01/2021 НЕ 27.3.2021. 15:03:03 

 

 

 



 

 

Број партије 10 

Назив партије Набавка течних гасова 

Број пристиглих понуда / пријава 1 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

МЕССЕР ТЕХНОГАС АД БЕОГРАД, Бањички пут, 62, 11090, Београд 
(Раковица), Србија 

Самостално 81/04/19.03.2021. НЕ 28.3.2021. 13:26:57 

 

 

  

  

  



 

 

 

Аналитички приказ поднетих понуда 

Број партије : 1 
Назив партије: Инсталациони 
материјал 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО 
БЕОГРАД 

305336.15 366403.38 РСД 2.00 45 дана 30 

ИБРЕА ДОО 349956.57 419947.88 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна 

30 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ 
НА МЛАВИ 

326025.00 391230.00 РСД 1.00 45 дана од 
издавања 
фактуре 

30 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 333590.70 400308.84 РСД 2.00 45 дана од 
датума 
преузимања 
робе, плаћање 
вирмански 

30 

ТРИ О ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, 
БАЊА 

320057.00 384068.00 РСД 1.00 45 45 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН 306495.00 367794.00 РСД 2.00 вирман 45 
дана по 
испоруци 

30 

 

 

 

Број партије : 2 
Назив партије: Електроматеријал 
за одржавање постројења 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО 
БЕОГРАД 

683447.10 820136.52 РСД 2.00 45 дана 30 

ИБРЕА ДОО 1004027.85 1204833.42 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна 

30 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ 
НА МЛАВИ 

990000.00 1188000.00 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
издавања 
фактуре 

30 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН 1012722.00 1215266.40 РСД 2.00 вирман 45 
дана по 

30 

 

  



 

 

испоруци 
  

Број партије : 3 
Назив партије: Фарбарски 
материјал 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 1136770.80 1364124.96 РСД 2.00 45 дана од 
датума 
преузимања 
робе, 
плаћање 
вирмански 

30 

 

 

 

Број партије : 4 
Назив партије: Браварски 
материјал 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ 1841390.00 2209660.00 РСД 2.00 45,ВИРМАНОМ 30 

МАГНАТ ДОО БЕОГРАД - УМКА 669336.00 803203.20 РСД 2.00 45 дана 30 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, 
САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

823083.33 987700.00 РСД 1.00 1 дан 
45 дана 

30 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 877048.00 1052458.00 РСД 2.00 валута 
плаћања 45 
дана од 
датума 
издавања 
рачуна, начин 
плаћања 
вирмански 

30 

 

 

 



 

 

Број партије : 5 
Назив партије: Материјал за 
одржавање опреме за зеленило 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ 394900.00 473880.00 РСД 2.00 45,ВИРМАНОМ 30 

АYАДОРП ДОО 310469.00 372562.80 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна. 

35 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, 
САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

240908.33 289090.00 РСД 1.00 1 дан 
45 дана 

30 

НЕБОЈША МАРТИНОВИЋ ПР 
ПОПРАВКА МАШИНА И 
ТРГОВИНА ГРЕЕН МАРТЕЕН 
ВЕЛИКА ПЛАНА 

244033.43 292840.12 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна 

30 

 

 

 

Број партије : 6 
Назив партије: Материјал за ручни 
алат 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ 108700.00 130440.00 РСД 2.00 45,ВИРМАНОМ 30 

АYАДОРП ДОО 99036.00 118843.20 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна. 

35 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, 
САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

64275.00 77130.00 РСД 1.00 1 дан 
45 дана 

30 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 73907.60 88689.12 РСД 2.00 45 дана од 
датума 
преузимања 
робе, плаћање 
вирмански 

30 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА-ПОЉОПРИВРЕДНА 
АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ 
РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЕЛИКА 
ПЛАНА 

84669.00 101602.80 РСД 1.00 45 дана  60 

 

 

 



 

 

Број партије : 7 
Назив партије: Материјал за 
одржавање санитарија 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ 515430.00 618516.00 РСД 2.00 45,ВИРМАНОМ 30 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 488215.20 585858.24 РСД 2.00 45 дана од 
датума 
преузимања 
робе, плаћање 
вирмански 

30 

 

 

 

Број партије : 8 
Назив партије: Материјал за 
одржавање зеленила 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 187001.60 224401.92 РСД 2.00 45 дана од 
датума 
преузимања 
робе 
,плаћање 
вирмански 

45 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА-ПОЉОПРИВРЕДНА 
АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ 
РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЕЛИКА 
ПЛАНА 

191310.00 220341.00 РСД 1.00 45 дана од 
достављања 
фактуре 

60  

 

 

 

Број партије : 10 
Назив партије: Набавка течних 
гасова 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

МЕССЕР ТЕХНОГАС АД 
БЕОГРАД 

113527.97 136233.56 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна. 

30 

 

 

  

   

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки  

  



 

 

Број партије : 1 
Назив партије: Инсталациони 
материјал 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО 
БЕОГРАД 

305336.15 366403.38 РСД 2.00 45 дана 30 

ИБРЕА ДОО 349956.57 419947.88 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна 

30 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ 
НА МЛАВИ 

326025.00 391230.00 РСД 1.00 45 дана од 
издавања 
фактуре 

30 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 333590.70 400308.84 РСД 2.00 45 дана од 
датума 
преузимања 
робе, плаћање 
вирмански 

30 

ТРИ О ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, 
БАЊА 

320057.00 384068.00 РСД 1.00 45 45 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН 306495.00 367794.00 РСД 2.00 вирман 45 
дана по 
испоруци 

30 

 

 

 

Број партије : 2 
Назив партије: Електроматеријал 
за одржавање постројења 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО 
БЕОГРАД 

683447.10 820136.52 РСД 2.00 45 дана 30 

ИБРЕА ДОО 1004027.85 1204833.42 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна 

30 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ 
НА МЛАВИ 

990000.00 1188000.00 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
издавања 
фактуре 

30 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН 1012722.00 1215266.40 РСД 2.00 вирман 45 
дана по 
испоруци 

30 

 

 

 



 

 

Број партије : 3 
Назив партије: Фарбарски 
материјал 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 1136770.80 1364124.96 РСД 2.00 45 дана од 
датума 
преузимања 
робе, 
плаћање 
вирмански 

30 

 

 

 

Број партије : 4 
Назив партије: Браварски 
материјал 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ 1841390.00 2209660.00 РСД 2.00 45,ВИРМАНОМ 30 

МАГНАТ ДОО БЕОГРАД - УМКА 669336.00 803203.20 РСД 2.00 45 дана 30 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, 
САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

823083.33 987700.00 РСД 1.00 1 дан 
45 дана 

30 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 877048.00 1052458.00 РСД 2.00 валута 
плаћања 45 
дана од 
датума 
издавања 
рачуна, начин 
плаћања 
вирмански 

30 

 

 

 

Број партије : 5 
Назив партије: Материјал за 
одржавање опреме за зеленило 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ 394900.00 473880.00 РСД 2.00 45,ВИРМАНОМ 30 

АYАДОРП ДОО 310469.00 372562.80 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна. 

35 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, 
САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 

240908.33 289090.00 РСД 1.00 1 дан 
45 дана 

30 

 



 

 

РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

НЕБОЈША МАРТИНОВИЋ ПР 
ПОПРАВКА МАШИНА И 
ТРГОВИНА ГРЕЕН МАРТЕЕН 
ВЕЛИКА ПЛАНА 

244033.43 292840.12 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна 

30 

  

Број партије : 6 
Назив партије: Материјал за ручни 
алат 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ 108700.00 130440.00 РСД 2.00 45,ВИРМАНОМ 30 

АYАДОРП ДОО 99036.00 118843.20 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна. 

35 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, 
САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

64275.00 77130.00 РСД 1.00 1 дан 
45 дана 

30 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 73907.60 88689.12 РСД 2.00 45 дана од 
датума 
преузимања 
робе, плаћање 
вирмански 

30 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА-ПОЉОПРИВРЕДНА 
АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ 
РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЕЛИКА 
ПЛАНА 

84669.00 101602.80 РСД 1.00 45 дана  60 

 

 

 

Број партије : 7 
Назив партије: Материјал за 
одржавање санитарија 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ 515430.00 618516.00 РСД 2.00 45,ВИРМАНОМ 30 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 488215.20 585858.24 РСД 2.00 45 дана од 
датума 
преузимања 
робе, плаћање 
вирмански 

30 

 

 

 



 

 

Број партије : 8 
Назив партије: Материјал за 
одржавање зеленила 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 187001.60 224401.92 РСД 2.00 45 дана од 
датума 
преузимања 
робе 
,плаћање 
вирмански 

45 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА-ПОЉОПРИВРЕДНА 
АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ 
РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЕЛИКА 
ПЛАНА 

191310.00 220341.00 РСД 1.00 45 дана од 
достављања 
фактуре 

60  

 

 

 

Број партије : 10 
Назив партије: Набавка течних 
гасова 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

МЕССЕР ТЕХНОГАС АД 
БЕОГРАД 

113527.97 136233.56 РСД 2.00 45 дана од 
дана 
испостављања 
рачуна. 

30 

 

 

  

   

Стручна оцена 

 



 

 

Број партије 1 

Назив партије Инсталациони материјал 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН ДА НЕ 306.495,00 367.794,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 370 понуђача УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН, Батајнички пут 3А, 11080 Београд, оцењена 
је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став  1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 
 

ИБРЕА ДОО ДА НЕ 349.956,57 419.947,88 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 2603 понуђача ИБРЕА ДОО, Иве Лоле Рибара 10, 32300 Горњи Милановац, 
оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава; 
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 



 

 

доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 
 

ТРИ О ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, БАЊА ДА НЕ 320.057,00 384.068,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 110/21 понуђача ТРИ О ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, БАЊА, Индустријска зона 464, 
34304 Бања оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава; 
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 
 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО ДА НЕ 333.590,70 400.308,84 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 1 понуђача ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, Војводе Мишића 88, Велика Плана, оцењена је 
као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама; 
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  



 

 

- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за 
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД ДА НЕ 305.336,15 366.403,38 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 2903/21-1 понуђача ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД, Владимира Поповића 
26/3А, 11070 Београд оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама; 
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелазе износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за 
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. (тражени докази достављени уз понуду).  
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 
 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ДА НЕ 326.025,00 391.230,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 05-2021 понуђача НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, Српских Владара 
338, 12300 Петровац, оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама; 
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона о 



 

 

јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за 
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 

  

Број партије 2 

Назив партије Електроматеријал за одржавање постројења 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

ИБРЕА ДОО ДА НЕ 1.004.027,85 1.204.833,42 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 2603 понуђача ИБРЕА ДОО, Иве Лоле Рибара 10, 32300 Горњи Милановац, 
оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава; 
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о  јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 



 

 

члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ДА НЕ 990.000,00 1.188.000,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 05-2021 понуђача НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, Српских Владара 
338, 12300 Петровац, оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава; 
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за 
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД ДА НЕ 683.447,10 820.136,52 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 2903/21-2 понуђача ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД, Владимира Поповића 
26/3А, 11070 Београд оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама; 
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за 
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 



 

 

члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. (тражени докази достављени уз понуду).  
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 
 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН ДА НЕ 1.012.722,00 1.215.266,40 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 370 понуђача УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН, Батајнички пут 3А, 11080 Београд, оцењена 
је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама; 
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за 
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. (тражени докази достављени уз понуду).  
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 
 

  

Број партије 3 

Назив партије Фарбарски материјал 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО ДА НЕ 1.136.770,80 1.364.124,96 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 3 понуђача ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, Војводе Мишића 88, 11320 Велика Плана, 
оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 



 

 

јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 
 

  

Број партије 4 

Назив партије Браварски материјал 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ НЕ ДА 1.841.390,00 2.209.660,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 24/21 понуђача АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ, Византијски булевар 66, 18106 Ниш, 
оцењена је као НЕПРИХВАТЉИВА  јер: 
- понуда  прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава.  

Образложење разлога одбијања или неразматрања: Понуда је НЕПРИХВАТЉИВА зато што је понуђена цена  понуђача  АРЕНА  ПРОМ ДОО НИШ виша од процењене вредности јавне 
набавке. 

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра : 

 понуда прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава 

МАГНАТ ДОО БЕОГРАД - УМКА ДА НЕ 669.336,00 803.203,20 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 902 понуђача МАГНАТ ДОО БЕОГРАД-УМКА, Драгомира Станојловића 56, 11260 
Умка оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама; 
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелазе износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се уговор о јавној набаци  добара – Потрошни материјал,  
у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за 
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 



 

 

испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО ДА НЕ 877.048,00 1.052.458,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 4 понуђача ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, Војводе Мишића 88, 11320 Велика Плана, 
оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА 
ТРГОВИНСКА РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

ДА НЕ 823.083,33 987.700,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 0329/21-4 понуђача МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ТОТАЛ ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Николе  Пашића 5, 11320 Велика Плана, оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став  1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум  о јавној набаци  добара – 
Потрошни материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  



 

 

- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 

  

Број партије 5 

Назив партије Материјал за одржавање опреме за зеленило 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ НЕ ДА 394.900,00 473.880,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 24/21 понуђача АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ, Византијски булевар 66, 18106 Ниш, 
оцењена је као НЕПРИХВАТЉИВА  јер: 
- понуда  прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава.  

Образложење разлога одбијања или неразматрања: Понуда је НЕПРИХВАТЉИВА зато што је понуђена цена  понуђача  АРЕНА  ПРОМ ДОО НИШ виша од процењене вредности јавне 
набавке. 

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра: 

 понуда прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава  

НЕБОЈША МАРТИНОВИЋ ПР ПОПРАВКА МАШИНА 
И ТРГОВИНА ГРЕЕН МАРТЕЕН ВЕЛИКА ПЛАНА 

ДА НЕ 244.033,43 292.840,12 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 5 понуђача НЕБОЈША МАРТИНКОВИЋ ПР ПОПРАВКА МАШИНА И ТРГОВИНА 
ГРЕЕН МАРТЕЕН ВЕЛИКА ПЛАНА, Љубе Давидовића 9, 11320 Велика Плана, оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер:  
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 



 

 

јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 

АYАДОРП ДОО ДА НЕ 310.469,00 372.562,80 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 23/21 понуђача АYАДОРП ДОО, Кнегиње Зорке 9А, 11000 Београд, оцењена је као  
ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава; 
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за 
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА 
ТРГОВИНСКА РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

ДА НЕ 240.908,33 289.090,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 0329/21-5 понуђача МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ТОТАЛ ВЕЛИКА 
ПЛАНА, Николе  Пашића 5, 11320 Велика Плана, оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава; 



 

 

- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 

  

Број партије 6 

Назив партије Материјал за ручни алат 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ НЕ ДА 108.700,00 130.440,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 24/21 понуђача АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ, Византијски булевар 66, 18106 Ниш, 
оцењена је као НЕПРИХВАТЉИВА  јер: 
- понуда  прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава.  

Образложење разлога одбијања или неразматрања: Понуда је НЕПРИХВАТЉИВА зато што је понуђена цена  понуђача  АРЕНА  ПРОМ ДОО НИШ виша од процењене вредности јавне 
набавке. 

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра : 

 понуда прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО ДА НЕ 73.907,60 88.689,12 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 6 понуђача ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, Војводе Мишића 88, 11320 Велика Плана, 
оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 



 

 

јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 
 

АYАДОРП ДОО ДА НЕ 99.036,00 118.843,20 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 23/2021 понуђача АYАДОРП ДОО, Кнегиње Зорке 9А, 11000 Београд, оцењена је 
као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава; 
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА 
ТРГОВИНСКА РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

ДА НЕ 64.275,00 77.130,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 0329/21-6 понуђача МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ТОТАЛ ВЕЛИКА 
ПЛАНА, Николе  Пашића 5, 11320 Велика Плана, оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  



 

 

- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава; 
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА-
ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ 
РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЕЛИКА ПЛАНА 

ДА НЕ 84.669,00 101.602,80 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 02/2021 понуђача СТР ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ 
РАДИЦА ПР ВЕЛИКА ПЛАНА, Милоша Великог бб, 11320 Велика Плана, оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став  1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 
 

  



 

 

Број партије 7 

Назив партије Материјал за одржавање санитарија 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ НЕ ДА 515.430,00 618.516,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 24/21 понуђача АРЕНА ПРОМ ДОО НИШ, Византијски булевар 66, 18106 Ниш, 
оцењена је као НЕПРИХВАТЉИВА  јер: 
- понуда  прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава.  

Образложење разлога одбијања или неразматрања: Понуда је НЕПРИХВАТЉИВА зато што је понуђена цена  понуђача  АРЕНА  ПРОМ ДОО НИШ виша од процењене вредности јавне 
набавке. 

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра : 

 понуда прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава  

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО ДА НЕ 488.215,20 585.858,24 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 7 понуђача ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, Војводе Мишића 88, 11320 Велика Плана, 
оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама; 
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за 
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 

  



 

 

Број партије 8 

Назив партије Материјал за одржавање зеленила 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА-
ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ 
РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЕЛИКА ПЛАНА 

ДА НЕ 191.310,00 220.341,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 01/2021 понуђача СТР ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ 
РАДИЦА ПР ВЕЛИКА ПЛАНА, Милоша Великог бб, 11320 Велика Плана, оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама; 
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 
 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО ДА НЕ 187.001,60 224.401,92 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 8 понуђача ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО, Војводе Мишића 88, 11320 Велика Плана, 
оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама;  
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона  о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  



 

 

тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 

  

Број партије 10 

Назив партије Набавка течних гасова 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

МЕССЕР ТЕХНОГАС АД БЕОГРАД ДА НЕ 113.527,97 136.233,56 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У поступку прегледа и стручне оцене,  понуда број 81/04/19.03.2021. понуђача МЕССЕР ТЕХНОГАС АД БЕОГРАД, Бањички пут 62, 
11090 Београд, оцењена је као ПРИХВАТЉИВА  јер: 
- не постоји основ за искључење привредног субјеката; 
- испуњени су сви критеријуми за квалитативни избор  привредног субјекта; 
- испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом јавне набавке и техничким спецификацијама; 
- не постоје докази о повреди конкуренције и корупцији; 
- понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке и расположивих средстава;  
- понуда није виша од упоредиве тржишне цене нити је цена неуобичајено ниска, чиме су се у складу са чланом 146. став 1. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС", БРОЈ 91/2019) стекли услови да се оквирни споразум о јавној набаци  добара – Потрошни 
материјал,  у поступку ЈН број 4/2021  – додели  овом понуђачу. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за 
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора.  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење по 
члану 111. став 1. тачка 1)-5),   члану 112. став 1. тачка 2)5), и члану 115. став 1. 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности,  
- Попуњен модел Оквирног споразума, 
- Образац трошкова припреме понуде - понуђач не тражи трошкове. 
 

   

   

Број партије 1 

Назив партије Инсталациони материјал 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса 

  



 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

   

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД 1 Цена понуде: 305.336,15 РСД ДА 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН 2 Цена понуде: 306.495,00 РСД ДА 

ТРИ О ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, БАЊА 3 Цена понуде: 320.057,00 РСД ДА 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 4 Цена понуде: 326.025,00 РСД НЕ 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 5 Цена понуде: 333.590,70 РСД НЕ 

ИБРЕА ДОО 6 Цена понуде: 349.956,57 РСД НЕ 
 

  

   

 

Број партије 2 

Назив партије Електроматеријал за одржавање постројења 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса. 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

   

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД 1 Цена понуде: 683.447,10 РСД ДА 

НИК-ЕЛЕКТРО ДОО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 2 Цена понуде: 990.000,00 РСД ДА 

ИБРЕА ДОО 3 Цена понуде: 1.004.027,85 РСД ДА 

УНИПРОМ ДОО ЗЕМУН 4 Цена понуде: 1.012.722,00 РСД НЕ 
 

  

   

 



 

 

Број партије 3 

Назив партије Фарбарски материјал 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса. 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

   

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 1 Цена понуде: 1.136.770,80 РСД ДА 
 

  

   

 

Број партије 4 

Назив партије Браварски материјал 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса. 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

   

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

МАГНАТ ДОО БЕОГРАД - УМКА 1 Цена понуде: 669.336,00 РСД ДА 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА 
ТРГОВИНСКА РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

2 Цена понуде: 823.083,33 РСД ДА 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 3 Цена понуде: 877.048,00 РСД ДА 
 

  

   

 



 

 

Број партије 5 

Назив партије Материјал за одржавање опреме за зеленило 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса. 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

   

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА 
ТРГОВИНСКА РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

1 Цена понуде: 240.908,33 РСД ДА 

НЕБОЈША МАРТИНОВИЋ ПР ПОПРАВКА МАШИНА 
И ТРГОВИНА ГРЕЕН МАРТЕЕН ВЕЛИКА ПЛАНА 

2 Цена понуде: 244.033,43 РСД ДА 

АYАДОРП ДОО 3 Цена понуде: 310.469,00 РСД ДА 
 

  

   

 

Број партије 6 

Назив партије Материјал за ручни алат 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса. 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

   

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

МИЛАН РИСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА 
ТРГОВИНСКА РАДЊА ТОТАЛ, ВЕЛИКА ПЛАНА 

1 Цена понуде: 64.275,00 РСД ДА 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 2 Цена понуде: 73.907,60 РСД ДА 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА-
ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ 
РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЕЛИКА ПЛАНА 

3 Цена понуде: 84.669,00 РСД ДА 

АYАДОРП ДОО 4 Цена понуде: 99.036,00 РСД НЕ 
 

  

   

 



 

 

Број партије 7 

Назив партије Материјал за одржавање санитарија 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса. 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

   

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 1 Цена понуде: 488.215,20 РСД ДА 
 

  

   

 

Број партије 8 

Назив партије Материјал за одржавање зеленила 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса. 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

   

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

ПЛАНА ПРОМЕТ ДОО 1 Цена понуде: 187.001,60 РСД ДА 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА-
ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ЧАЧАК УРОШЕВИЋ 
РАДИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЕЛИКА ПЛАНА 

2 Цена понуде: 191.310,00 РСД ДА 

 

  

   

 



 

 

Број партије 10 

Назив партије Набавка течних гасова 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса. 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

   

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

МЕССЕР ТЕХНОГАС АД БЕОГРАД 1 Цена понуде: 113.527,97 РСД ДА 
 

  

   

  

   



 

 

Наручилац је дана 16. 3.2021. године донео Одлуку о спровођењу поступка јавне набавке добара - Потрошни материјал, редни број 
набавке ЈН 4/2021. 

Јавни позив и конкурсна документација за предметну јавну набавку објављени су на Порталу јавних набавки дана 17.3.2021. 
године. У року за подношење понуда, односно до 29.3.2021. године до 10,00 часова  поднето је 29 понуда понуђача. 

Јавно отварање понуда обављено је аутоматски на Порталу јавних набавки, дана 29. марта 2021. године са почетком у 10:00:01. 
Након отварања понуда Комисија за јавну набавку извршила је преглед и стручну оцену приспелеих понуда свих понуђача, при 
чему је Упоређивањем понуђених цена  понуђача Комисија за јавне набавке констатовала је да су понуде   прихватљиве јер не 
постоји основ за искључење привредног субјекта, да су испуњени тражени критеријуми за избор привредног субјекта  као и сви 
услови и захтеви из конкурсне документације у вези са предметом јавне набавке и техничком спецификацијом и да понуђена цена 
не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке, чиме су се стекли услови за доделу оквирног споразума, комисија  
је предложила  в.д. директора као одговорном лицу наручиоца ЈКП “Милош Митровић“ Велика Плана да донесе одлуку о додели  
Оквирног споразума за  наведене Партије о јавној набавци у отвореном поступку ЈН 4/2021 – Потрошни материјала  са најмање три 
понуђача или са једним који су поднели исправне, одговарајуће и прихватљиве понуде, а  по редоследу из ранг листе. 

в.д. директора Наручиоца је прихватио предлог Комисије и донео Одлуку као што гласи у диспозитиву. 

 

Упутство о правом средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19) 

 

 

 

                                                                                                                


