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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-1-14/2015/3 

25.11.2015.  године 

И в а њ и ц а  

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 ) начелник Општинске управе општине Ивањица  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

                                                  о додели уговора 

 

 

            Понуђачу GRAKOM-PROM DOO IVANJICA, са седиштем у ул. Бошка 

Петровића бр. 28 у Ивањици, за јавну набавку грађевинског материјала за адаптацију 

неусловних стамбених објеката избеглица, број понуде 167/15 од 16.11.2015. године, 

заведене код Наручиоца под бројем 1. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Наручилац је дана 30.10.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности за јавну набавку грађевинског материјала за адаптацију 

неусловних стамбених објеката избеглица. 

На основу одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, Комисија 

за спровођење поступка спровела је поступак јавне набавке број 14/2015. 

Позив за достављање понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 

13.11.2015. године. 

            На позив за достављање понуда, благовремено је приспелa једна понуда и то 

понуда понуђача - GRAKOM-PROM DOO IVANJICA, са седиштем у ул. Бошка 

Петровића бр. 28 у Ивањици.  

             Након спроведеног отварања понуда Комисија је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда број 404-1-14/2015-2 од 25.11.2015. године, 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је констатовала следеће: 

 

Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке добара: грађевински материјал за адаптацију неусловних 

стамбених објеката избеглица  

Назив и ознака из општег речника набавки: 44100000-грађевински материјали и 

припадајући производи 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 

 Редни број јавне набавке мале вредности: 404-1-14/2015 

            Процењена вредност јавне набавке: 2.873.750,00  динара без ПДВ-еа 

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 

13.11.2015. године  

 Рок за подношење понуда: 24.11.2015. године до 11,00 часова        
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Благовремено приспела понуда:  

            1.         Број под којим је понуда заведена код Наручиоца: 1 

Назив или шифра понуђача: GRAKOM-PROM DOO IVANJICA 

ул. Бошка Петровића  бр.28, 32 250 Ивањица 

  Датум пријема: 24.11.2015. године 

  Сат:10,50 часова                 

          

          Понуда број 167/15 од 16.11.2015. године, заведена је код Наручиоца под бројем 1, 

понуђача - GRAKOM-PROM DOO IVANJICA, Бошка Петровића бр.28, а констатовано је  

да је исти понудио следеће услове: 

           -укупна понуђена цена: (са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке) износи: 2.633.133,02 динара без ПДВ-а, односно  

3.159.759,24 динара са ПДВ-ом 

           -рок и начин плаћања: 7 дана  од дана пријема исправног рачуна за испоручена 

добра, верификованог Записником о пријему добара  

           -рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда  

  

            Неблаговремених понуда није било. 

 

            Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

             

            Понуда је одговарајућа и прихватљива. 

              

            Обзиром да је пристигла само једна прихватљива понуда, комисија није вршила 

бодовање по задатом критеријуму, већ је оценила да је једина прихватљива и 

одговарајућа понуда понуђача GRAKOM-PROM DOO IVANJICA, Бошка Петровића 

бр.28, за набавку грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката 

избеглица, број понуде 167/15 од 16.11.2015. године, заведенa код Наручиоца под бројем 

1 и предложила Наручиоцу да се уговор о јавној набавци додели овом понуђачу.                                                                                                                            

           Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог комисије за спровођење 

поступка јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 

уговора у поступку јавне набавке грађевинског материјала за адаптацију неусловних 

стамбених објеката избеглица, број ЈН14/2015,  као у изреци ове одлукe. 

 

           ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за 

заштиту права.Рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права подноси се 

наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.  

 

 

 

 

 

  

                                           Н А Ч Е Л Н И К  

                                                                                                Миланка Коларевић              


