
Република Србија 
Општина Мали Зворник 
Ул.Краља Петра I бр.38 
Број: 404-35/5 
Дана:26.03.2018.rодине 
Мали Зворник 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015,68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда број.404-35/4 од 26.03.2018.rодине, 
Председник Општине Мали Зворник доноси: 

ОДЛУКУ 
о додели уговора 

Општина Мали Зворник као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности број 404-35-Уrовор 
о јавној набавци за - Стручни надзор (над изведеним rрађевинско,занатским ,машинским и електро 
радовима) додељује понуђачу "ESTE GRADNJA" Предузеће за извођење грађевинских 
радова,инжињеринr,транспорт и услуге д.о.о. Републике Српске бр. 1 О, 15300 Лозница, на основу 
понуде понуђача број 404-35/2-1 од 23.03.2018.rодине 

Образложење 

Наручилац је дана 14.03.2018. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности 
број 404-35, јавна набавка Стручни надзор (над изведеним rрађевинско,занатским ,машинским и 
електро радовима) 

Решењем наручиоца број: 404-35/1 од 14.03.2018. године образована је Комисија за јавну набавку 
услуге- Стручни надзор (над изведеним rрађевинско,занатским ,машинским и електро радовима) 
редни број ЈН 404-35 , којаје припремила конкурсну документацију, и објавила позив за достављање 
понуда дана 14.03.2018.rодине, на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn .gov.rs) и интернет 
страници наручиоца (www. malizvornik.rs/jnabavke). 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела једна понуда. 

Након спроведеног отварања понуда дана 23 .03.2018.rодине у 12: 15 часова и сачињавања 
записника број 404-35/3 од 23.03.2018.rодине Комисија зајавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом . У извештају о стручној оцени понуда број 404-35/4 од 
26 . 03.2018.rодине, комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке бр.404-35 су услуге у поступку јавне набавке мале вредности Стручни 

надзор (над изведеним rрађевинско,занатским ,машинским и електро радовима) 

Ознака из општег речника јавне набавке: 

-71520000 - У слуге rрађевинскоr надзора 
2.Подаци о јавној набавци: Јавна набавка мале вредности 

Редни број јавне набавке 404- 35 
Предмет јавне набавке Стручни надзор (над изведеним 

rрађевинско,занатским ,машинским 

и електро радовима) 

Редни број из Плана набавки 1.2.4 
Подаци о апропријацији у буџету односно у Средства за јавну набавку 

финансијском плану за плаћање обезбеђена су у буџету економска 

класификација 423590-стручне 



услуге, позиција-94-функција 660-
01 буџет 

Врста поступкајавне набавке из Плана набавки Поступак јавне набавке мале 

вредности 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 833.333,00 динара без ПДВ-а 

3.Укупан број поднетих понуда:1 (једна) 

Поступак отварања понуда вођен је дана 23.03.2018.године, са почетком у 12:15 часова у 
просторима општинске управе Општине Мали Зворник. 

Благовремено тј. до дана 23.03.2018.године до 12°0 часова, примљене су понуде следећих 
понуђача, и то: 

Број под кој им је Назив понуђача Датум пријема Час 

понуда заведена 

"ESTE GRADNJA" Предузеће за извођење 

404-35/2-1 
грађевинских радова,инжињеринг,транспорт и 

23.03.2018. 11 :57 
услуге д.о.о. Републике Српске бр. 1 О , 15300 

Лозница 

Неблаговремене понуде: нема 

4.Понуђачи су се у понудама изјаснили на следећи начин: 
"ESTE GRADNJA" Предузеће за извођење грађевинских радова, инжињеринг,транспорт и услуге 

д.о.о . Републике Српске бр. 1 О, 15300 Лозница понуђена цена: 831.953,91 динара без ПДВ-а 

5.Назив, односно име понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање и 
понуђене цене: нема 

6.Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене ,детаљно образложење ,начин на који је 
утврђена цена:нема одбијених понуда 

7.Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена: 
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена је следећа 

1 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА Укупна цена без ПДВ-а 

"ESTE GRADNJA" Предузеће 831 .953,91 динара 

за извођење грађевинских 

радова, инжињеринг,транспорт 

и услуге д.о .о . Републике 

Српске бр. 1 О, 15300 Лозница 

Комисија је дана 26.03.2018.године на сајту Агенције за привредне регистре утврдила да је 
"ESTE GRADNJA" Предузеће за извођење грађевинских радова, инжињеринг,транспорт и услуге 
д.о.о. Републике Српске бр. 1 О , 15300 Лозница уписан у регистар понуђача у Агенцији за 
привредне регистре и да Је активан. 

Наручилац не захтева достављање на увид оргинал или оверених копија доказа из члана 75.Закона 
о јавним набавкама. 

8.Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија , после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда за јавну набавку
Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима) 



понуђача "ESTE GRADNJA" Предузеће за извођење грађевинских радова,инжињеринг,транспорт 
и услуге д.о.о. Републике Српске бр. 1 О , 15300 Лозница по понуђеној цени од 831.953,91 динара 
без ПДВ-а,односно 998.344,69 динара са ПДВ-ом и предлаже наручиоцу његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

Да • Не~ 
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 

понуде за набавку Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро 

радовима) , те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор 

додељује понуђачу " ESTE GRADNJA" Предузеће за извођење грађевинских 

радова, инжињеринг,транспорт и услуге д. о.о . Републике Српске бр. ЈО, Ј 5300 Лозница на основу 
понуде понуђача број 404-35/2-1 од 23.03.2018 . rодине 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији, а 

који се предаје наручиоцу у року од 5 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији Подносилац 

захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро 
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253 , у пољу "позив на број" уписује се број или 
ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Такса за ЗПП са 

назнаком набавке на коју се односи , корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права 

понуђача регулисан је одредбама чл. 138 . - 167. Закона . 

Достављање: Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

Обрадили: Весна Илић ......Ь.~ 
Зоран Бркић ) Ј, 

Драгана Марков-йf~ ~ f 
\ 




