
  

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

   

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну 
набавку (даље: Комисија) образована Решењем наручиоца број: 278/2 од 
18.07.2013. године, саставља 

   

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА 

РЕДНИ БРОЈ  1/2013  

   

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је извођење грађевинско-занатских радова на 
адаптацији учионице Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин. 

Назив и ознака из општег речника набавки Рушење и демонтажа, 
зидарски радови,бетонски радови,тесарски радови,изолатерски 
радови,столарски радови,лимарски радови,подополагачки 
радови,сувомонтажни радови,молерскофарбарски радови-45262000-
Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову. 

Процењена вредност јавне набавке је 758.136,00 динара без 
обрачунатог пореза на додату вредност.  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

Предметна јавна набавка води се под броје. 1/2013 ,а предмет јавне 
набавке је извођење грађевинско-занатских радова на адаптацији учионице 
Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин. З извођење ових радова 
планирана су и издвојена средства у износу од 758.136,00 динара и иста су 
предвиђена финансијскимпланом школе за 2013.годину у оквиру позиције 
425 и 426. Поступак јавне набавке је покренут 18.јула 2013.године, уговор о 
додели биће закључен најкасније до 09.08.2013.године а исти ће бити 
завршен најкасније 30 дана од дана закључеља, односно до 09,09, 2013. 
.године.Предметна јавна набавка је покренута из разлога што школа нема 
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довољно адекватног простора за редовно и несметано одвијање наставног 
процеса. Процењену вренос предметне јавне набавке утврдило је јавно 
предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу општине Варварин'' уз 
коришћење свих законом прописаних мерила и критеријума. 

3. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 

Предметна јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале 
вредности из разлога што је процењена вредност јавне набавке нижа од 
вредности утврђене законом, односно од 3.000.000,00 динара. 

4. У поступку јавне набавке учествовало је 5 понуђача. 

5. Основни подаци о понуђачима: 

Р. 
бр.  

Назив и седиште 
понуђача  

Назив и седиште понуђача 
из групе понуђача  

Назив и седиште 
подизвођача  

1.  гтр''Пројект градња'                Крушевац                 / 

2.   мфгро ''Морава Стил 
Плус''  

               Горњи Катун                /   

3.   ''Морава Стил''               Горњи Катун                / 

   4.  Мфр''Мујко Декор''               Горњи Катун                / 

   5.    Гзр.''Грађевинац Кш''               Крушевац               / 

6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена 
тих понуда: 

Понуда понуђача  ГТР ''Пројект- градња'' Крушевац ул.Змај Јовина 
бр.10 и понуда понуђача ГЗР ''Грађевинац Кш'' су  одбијене као 
неприхватљиве из разлога што је понуђена цена већа од процењене 
вредности радова. 

Понуђена цена  : ГТР ''Пројект- градња'' Крушевац ул.Змај Јовина 
бр.10.износи 823.496,оо динара.  

Понуђена цена  Гзр.''Грађевинац Кш'', ул.Др.Драгослава Шпанца 
бр.52. износи 804.180,оо'' 

  

7. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим 
понудама: 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је  понуде понуђача : 
ГТР ''Пројект- градња'' Крушевац ул.Змај Јовина бр.10. и  ''Грађевинац Кш'',  



ул. Др.Драгослава Шпанца бр.52. одбила као неприхватљиве 
неприхватљивим из разлога прописаних чланом 33.став 1. Тачка 33. Закона 
о јавним набавкама – понуђена цена већа од процењене вредности јавне 
набавке. 

 
8. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

9. Одговарајуће и прихватљиве понуде су: 

Понуда понуђача :'' Морава стил Плус'', Горњи Катун, 

Понуда понуђача  :'' Морава Стил'', Горњи Катун, и 

Понуда понуђача :  ''Мујко Декор'', Варварин 

 

10. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача Молерско 
фарбарска радња ''Мујко Декор'' Горњи Катун, те предлаже наручиоцу да 
њему додели уговор.  

  

  

11.Потписи чланова Комисије:  

1. Бранислав Спасојевић, председник ________________________________ 

2. Марко Брајовић, члан                        ________________________________ 

3. Томислав Јевтић,члан                      ________________________________ 

 

 

У Варварину  дана 06.08.2013. године 

 

 


