
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), а у складу  са Извештајем Комисије за  јавну набавку 

грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији 

града Јагодине (допуна другог  дела), председник штаба за избегла и интерно 

расељена лица на територији града Јагодине, донео је                                                             

      

           О Д Л У К У 
                                                  О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

                     

ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор  за јавну набавку грађевинског материјала за 

интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагодине (допуна 

другог дела) најповољнијем понуђачу, МИЛОШЕВИЋ дoo Крушевац, 

Железничка б.б.   
  

      О б р а з л о ж е њ е 

          Наручилац је дана 16.10.2015. године донео одлуку о покретању отвореног 

поступка јавне набавке бр. 30/2015, за јавну набавку грађевинског материјала за 

интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагодине(допуна 

другог  дела). 

          Позив за подношење понуда и конкурсна докуметација су објављени на 

Порталу Управе за јавне набавке и  интернет страници наручиоца 21.октобра 2015. 

године. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су  2 

понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом: 

 

           1. Предмет јавне набавке: Добра, набавка  грађевинског материјала за 

породична домаћинства избеглица која су смештена   на територији града Јагодине 

(допуна другог дела)  Ознака из ОРН: 44100000- Грађевински материјали и 

припадајући производи       

       2. Процењена вредност јавне набавке: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

       3. Основни подаци о понуђачима: 

Понуђач Матични 

број 

ПИБ 

МИЛОШЕВИЋ дoo, Крушевац, Железничка б.б. 

   

20484519 105886708 

ТЕХННОМЕТАЛ ,Ниш,Булевар Светог Цара 

Константина бр.37 

54697503 100670741 

 

       4. Назив, односно име понуђача чије су  понуде одбијене, разлози за 

њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:              

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде понуђена 

цена   

без пдв-а у 

РСД 

                     / 

 

                                 /         / 

 



 

 

2 

 

       5. Kритеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.  Ранг листа 

понуђача:   
           

           Назив /име понуђача  понуђена цена без ПДВ-а у РСД. 

МИЛОШЕВИЋ дoo, Крушевац 

   

1.298.687,50 

ТЕХННОМЕТАЛ   , Ниш 

 

1.313.775,00 

 

        6. Назив понуђача коме се додељује уговор: 

 

На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда 

понуђача МИЛОШЕВИЋ дoo, Крушевац, Железничка б.б.,  заведена под бројем 

404-65/15-03+1 од 19.11.2015. године и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу 

додели уговор.      

Председник штаба за избегла и интерно расељена лица на територији града 

Јагодине је прихватиo предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели 

уговора  којом је Уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу: 

МИЛОШЕВИЋ дoo Крушевац, Железничка б.б., понуда бр. 404-65/15-03+1 од  

19.11.2015. године.                                      

 

БРОЈ: 404- 65/15-03                                        

               26.11.2015.годинe     

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  преко наручиоца,            

поднети захтев за заштиту права наручиоцу, 

а копију истовремени доставља Републичкој комисији,   

у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу  

јавних набавки.                                                                                                         

                                                                                   

 

                                                                                       
 


