
Републ ика Србија 

Општина Мал и Зворник 

Ул.Краља Петра I бр . 38 

Мал и Зворник 

Број : 404-36/5 
Дана : 22.03.2018 . год. 

На основу ч лана 108. Закона о јавним набавкама ( ,,Службени гласник РС", број 

124/2012, 14/2015 ,68/2015),Извештаја о стручној оцени понуда број 404-36/4 од 22.03.2018.године 
, председник Општине Мал и Зворник доноси : 

ОДЛУКУ 
о додели уговора 

Општина Мали Зворник као наручилац у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује 

члан 39.став 2. Закона о јавним набавкама број 404-36--Уговор о јавној набавци за - Зимско 
одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Мали Зворник додељује 

понуђачу Самостална грађевинска радња "СТЕМ-ГРАДЊА" Мали Зворник,Краља Петра I 38а, на 
основу понуде понуђача број 404-36/2-1 од 2 1 . 0 3. 2018 . године 

О бразложење 

Наручилац је дана 15.03 . 2018.године покренуо поступак јавне набавке на коју се закон не примењује, 

редни број 404-122, Зимско одржавање локал них и некатегорисаних путева на териториј и општине 
Мали Зворник . 
Решењем наручиоца број: 404-1 22/1 од 26.12.2017. године образована је Комисија за јавну набавку 

услуге - Зимско одржавање локал них и некатегорисаних путева на територији општине Мали 

Зворник редни број 404-122 за 2017. годин у, која је припремила позив за достављање понуда број 

404-122/2 од 27.12 .2017 . године и упутила поз ив за подношење понуда на три адресе потенцијалних 

понуђача, Комисија је мишљења да су у предметном поступку предузете неопходне мере у циљу 

обезбеђења конкуренције. 

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

Након спроведеног отварања понуда и сачињавања записника број 404- 122/3 од 

29 . 12.2017.године, Комисија за јавне набавке ј е приступил а стручној оцени понуда и сачинила 

извештај о истом . У извештај у о стручној о цени по нуда број 404- 122/4 од 29.12.2017.године, комисија 

ј е констатовала следеће: 

1.Подаци о јавној набавци : 

Поступак набавке на кој у се закон не примењује члан 39 .став 2 . Закона о јавним набавкама 
Предмет јавне набавке бр.404-122 је Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на 

територији општине Мал и Зворник 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање 

Средства за јавну набавку обезбеђена су у буџету економска класификација 421320-, позиција-84 , 
функција 660-01 буџет . 

Решењем наручиоца број: 404-122/ 1 од 26.12.2017. године образована је Комисија за јавну 
набавку услуга - редни број ЈН 404-122 за 2017 . годину , којаје припремила позив и спецификацију и 
у п утила позив за подношење понуда на три адресе потенцијалних понуђача путем електронске 

поште. 



Предмет јавне набавке Зимско одржавање локалн их и 

некатегорисаних путева на територији 

општине Мали Зворник 

Редни број јавне набавке 404-36 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 416.666,00 динара 

1. Укупан број поднетих понуда : 1 понуда 
Поступак отварања пон у да вођен је да на 21.03.20 18 .године, са почетком у 1 О: 15 часова у 
просторијама општине Мали Зворник. 

До истека рока за подношење понуда тј. до 21 . 03.2018.године до 1 О часова пристигла је једна 
понуда и то: 

Број под кој им је Назив понуђача Датум пријема Час 

понуда заведена 

Самостална грађевинска радња "СТЕМ-

404-36/2-1 ГРАДЊА" Мали Зворник,Краља Петра 1 38 а 21.03.2018 . 8:45 

1. Назив, односно име понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање и 

понуђена цена: нема 

2. Пон ена цена код п ихватљивих пон да: 

Самостална грађевинска радња "СТЕМ-

Назив пон ача ГРАДЊА" Мали Зво ник,К аља Пет а 1 38а 
404-36/2-1 

416.000,00 дина а 

3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена је следећа 

НАЗИВ ПОНУЂА ЧА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 

1 Самостална грађевинска радња "СТЕМ- 416.000,00 динара 
ГРАДЊА" Мали Зворник,Краља Петра 1 

38а 

4. Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је наповољнија понуда за набавку Зимско 
одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Мали Зворник понуђача 
Самостална грађевинска радња "СТЕМ-ГРАДЊА" Мали Зворник, Краља Петра r 38а и предлаже 

наручиоцу његов избор . 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подиз вођача: 

Да • 



Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 

понуде за набавку Зимско одржавање локалних и некатеrорисаних путева на територији општине 

Мали Зворник те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор 

додељује понуђачу Самостална грађевинска радња "СТЕМ-ГРАДЊА" Мали Зворник,Краља Петра I 
38а,број 404-36/2-1 од 21.03.2018.rодине 

Обрадили:Весна Илић 3 и." '-/") Ј 
Зоран Бркић) ;,,vry а {//'-~ ) 
Драгана Марковић~ ~ 




