
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:404-33-14/2015-01 
Дана:14.01.2016.г. 
МАЛИ ИЂОШ 
 
 
  На основу члана 108.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласникРС", бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја комисије за јавне набавке, Председник општине Мали 
Иђош из Малог Иђоша, доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку јавне набавке мале вредности : набавка грађевинског материјала намењена 

побољшању услова становања породицама избеглица, бр.ЈН: 404-33/2015-01 
      
 
 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ УГОВОРИ   НАЈПОВОЉНИЈИМ  понудама по партијама, и то 
следећим понуђачима: 

ПАРТИЈА 1-PVC СТОЛАРИЈА:  МАС ПРОМЕТ ДОО, Нови Сад, ул. Киш Ернеа бр. 
29г., мат.бр. понуђача: 08611653, ПИБ: 101648537, заведена  код Наручиоца под бр. 404-
33-12/2015-01 дана 11.01.2016.год; 
ПАРТИЈА 2- ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ: СЗРС ПРОМЕТ 2011 ДОО, 
Ловћенац, ул. Б. Мићуновића бр.4., мат.бр. понуђача: 20706074, ПИБ: 106919889, заведена  
код Наручиоца под бр. 404-33-11/2015-01 дана 11.01.2016.год  
 

2. Ову одлуку објавити на порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року 
од 3 дана од дана доношења. 

 
 

           Образложење 
 

Наручилац је дана 28.12.2015.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности, број 404-33-1/2015-01, за набавку добара: набавка грађевинског материјала намењена 
побољшању услова становања породицама избеглица, бр.ЈН: 404-33/2015-01, назив и ознака из 
општег речника набавке: 44100000-грађевински материјали и припадајући производи, а дана 
30.01.2016.год.,  је објављен јавни позив и конкурсна документација на сајту Управе за јавне набавке 
и сајту општине Мали Иђош.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је укупно шест понуда. 
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је сачинила извештај о стручној 
оцени понуда број: 404-33-13/2015-01 од 11.01.2016.г. 
 Комисија је констатовала следеће: 
 
 
 I) Подаци о јавној набавци: 
 

 
Предмет јавне набавке 

набавка грађевинског материјала 
намењена побољшању услова становања 
породицама избеглица 

 
Редни број јавне набавке 404-33/2015-01 



Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

Укупно:       2.750.000,00 динара 
ПАРТИЈА 1:  666.667,00 дин. 
ПАРТИЈА 2:  2.083.333,00 дин. 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 

Укупно:        2.749.215,56 динара 
ПАРТИЈА 1:  665.889,73 дин. 
ПАРТИЈА 2:  2.083.325,83 дин 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 

Укупно:       3.299.060,00 динара 
ПАРТИЈА 1:  799.068,00 дин. 
ПАРТИЈА 2:  2.499.992,00 дин 

 
1) Укупан број поднетих понуда:    шест 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. СТР на велико и мало „ДРВАР“ , Нови 
Бечеј 

/ 

2. ДОО „БОБ“, Нови Сад / 

3. КУМОНТ ДОО, Београд / 

4. GETECOMM DOO, Темерин / 

5. СЗРС ПРОМЕТ 2011 ДОО, Ловћенац  / 

6. МАС ПРОМЕТ ДОО, Нови Сад / 
 
 
2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  

- Понуда понуђача КУМОНТ ДОО, Београд, ул. Космајска  бр. 60а., за партију 1- PVC  
столарија, мат.бр. понуђача: 20005564, ПИБ: 103721390,  одбија се  као неприхватљива, на 
основу члана 3.тачка 33. ЗЈН-а, јер иста прелази износ процењене вредности предметне 
набавке. Понуђена јединична цена је 806.080,00 дин без ПДВ-а, односно 967.296,00 дин. са 
ПДВ-ом. 

 
3) Критеријум за оцењивање понуде је : најнижа цена 
 
 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена, узимајући у 
обзир и записник о отварању понуда од 11.01.2016. године: 
 

ПАРТИЈА 1: 
 

1. МАС ПРОМЕТ ДОО, Нови Сад, ул. Киш Ернеа бр. 29г., мат.бр. понуђача: 08611653, ПИБ: 
101648537,  понуђена јединична цена је 452.580,00,00 дин без ПДВ-а,  543.096,00 дин. са ПДВ-
ом; 

2. СТР на велико и мало „ДРВАР“ , Нови Бечеј, ул. Петра Драпшина бр. 69., мат.бр. понуђача: 
54642741, ПИБ: 101433650,  понуђена јединична цена је 491.040,00 дин без ПДВ-а,  589.248,00 
дин. са ПДВ-ом; 

3. GETECOMM DOO, Темерин, ул. Новосадска бр. 592., мат.бр. понуђача: 08659133, ПИБ: 
100816717,  понуђена јединична цена је 525.402,00 дин без ПДВ-а,  630.482,40 дин. са ПДВ-
ом; 

4. ДОО „БОБ“, Нови Сад, ул. Корнелија Станковића  бр. 15., мат.бр. понуђача: 08497923, ПИБ: 
100731278,  понуђена јединична цена је 656.960,00 дин без ПДВ-а,  788.352,00 дин. са ПДВ-
ом; 

 
 
 



 
ПАРТИЈА 2: 

1.  СЗРС ПРОМЕТ 2011 ДОО, Ловћенац, ул. Б. Мићуновића бр.4.,  мат.бр. понуђача: 20706074, 
ПИБ: 106919889,  понуђена јединична цена је 55.579,75 дин без ПДВ-а,  66.695,70 дин. са 
ПДВ-ом; 

2. СТР на велико и мало „ДРВАР“ , Нови Бечеј, ул. Петра Драпшина бр. 69., мат.бр. понуђача: 
54642741, ПИБ: 101433650,  понуђена јединична цена је 64.396,35 дин без ПДВ-а,  77.275,62  
дин. са ПДВ-ом; 

3. МАС ПРОМЕТ ДОО, Нови Сад, ул. Киш Ернеа бр. 29г., мат.бр. понуђача: 08611653, ПИБ: 
101648537,  понуђена јединична цена је 66.217,70 дин  без ПДВ-а, 79.461,24 дин са ПДВ-ом; 

4. GETECOMM DOO, Темерин, ул. Новосадска бр. 592., мат.бр. понуђача: 08659133, ПИБ: 
100816717,  понуђена јединична цена је 77.866,50 дин  без ПДВ-а, 93.439, 80 дин са ПДВ-ом. 

 
 

II) Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија и разлог за избор његове 
понуде: 

- ПАРТИЈА 1: понуда понуђaчa МАС ПРОМЕТ ДОО, Нови Сад, ул. Киш Ернеа бр. 29г., 
заведена  код Наручиоца под бр. 404-33-12/2015-01 дана 11.01.2016.год.,  

- ПАРТИЈА 2: понуда понуђaчa СЗРС ПРОМЕТ 2011 ДОО, Ловћенац, ул. Б. Мићуновића 
бр.4., заведена  код Наручиоца под бр. 404-33-11/2015-01 дана 11.01.2016.год. 
 

- разлог за избор су:  исправне, прихватљиве  и најповољније понуде. 
 
    Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије о избору најповољније понуде 

за набавку: грађевинског материјала намењена побољшању услова становања породицама 
избеглица,те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,  као у 
диспозитиву ове одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 
Понуђач који није изабран може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана 

објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Подносилац захтева за заштиту права је 
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са 
повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

 
         Председник општине: 
 
         _____________________ 
             Марко Ровчанин 


