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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА 
БРОЈ:404-24/20-03
11.06.2020. 

На основу члана 108.  Закона о јавним набавкама („СЛ. гласник РС“, број 124/12,
14/2015, 68/2015) начелник Општинске управе општине Ћићевац, на основу Извештаја о
стручној оцени понуда   бр.404-25/20-03 од 11.06.2020. године, доноси          

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНМВ ДОБАРА

ДОБРА ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ 1.1.3

На  основу  Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  бр.404-24/20-03  од  11.06.2020.
године за јавну набавку број 1.1.3 – Добра за доходовне активности и објављеног Позива
за достављање понуда  и Конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки
и сајту  општине Ћићевац дана  22.05.2020.год.,  додељује  се Уговор за  наведену јавну
набавку по критеријуму најниже понуђене цене следећим понуђачима: 

         1.За партију број 1- Пољопривредне машине и опрема  - најповољнија је понуда
понуђача Intercom d.o.o.Subotica,Мајшански пут 126,Суботица – 399.000,00 без ПДВ-а а са
ПДВ-ом – 478.800,00 

          2.За  партију  број  2  –  Пластеници  и  опрема  –  најповољнија  је  понуда
понуђача .Елестра д.о.о.,Учитељска 15/1,32000 Чачак – 399.730,00 без ПДВ-а а са ПДВ-ом
– 479.676,00

3.За партију број 3 – Машине,алати и опрема – најповољнија је понуда  - 769.300,00 без
ПДВ-а а са ПДВ-ом 923.160,00 Д.О.О.Import Trade,18206 Просек,Ниш
Одбија  се  као  неприхватљива  понуда  понуђача  ТР“Мента“Алексинац
и“Intercom“d.o.o.Subotica  .Oбе  понуде   због  неслагања  тражених  и  датих
карактеристика добара како је појашњено у Стручној оцени која је део ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е
              
 Дана,  20.05.2020. године донета је Одлука о покретању јавне набавке мале вредности  –
Набавка добара : Добра за доходовне активности  
Број јавне набавке 1.1.3, заводни број 404-24/20-03.
На основу Извештаја о  стручној оцени понуда, који  је сачињен  11.06.2020. године, а који
гласи:
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„На основу члана 105.  Закона о јавним набавкама („СЛ. гласник РС“, број 124/12, 14/2015, 
68/2015) Комисија образована Решењем бр. 404-24/20-03 од  20.05.2020. године, доноси    

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Добра за доходовне активности бр.1.1.3.
             
Комисија почиње с радом у 08:00 часова 11.06.2020. године       

Предмет јавне набавке јесу добра 
Конто: 472 – позиција 77
Процењена  вредност: 1.666.667,00 динара, са ПДВ-ом: 2.000.000,00 динара

Набавка је обликована у три партије:

Партија 1.Пољопривреде машине  и опрема – ОРН – 16000000 - Пољопривредне машине  
Планирана вредност партије – 404.167,00 динара

Партија 2. Пластеници и опрема – ОРН- 16160000 - Разна баштенска опрема
Планирана вредност- 416.667,00 динара

Партија 3. Алати и опрема – ОРН- 44510000 Алати
Планирана вредност – 845.833,00 динара

Критеријум за доделу набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија врши увид у достављене понуде упоређујући са истоветношћу која је констатована у 
Записнику о отварању понуда који гласи:

„На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1.1.3 – заводни бр. 404-24/20-
03  од  20.05.2020.  године  за  јавну  набавку  добара  –  Добра  за  доходовне  активности,
покренут је поступак и објављен Позив за достављање понуда и Конкурсна документација
на Порталу ЈН и сајту општине 22.05.2020. године. 
           Предмет ЈН : Добра
           Процењена вредност без ПДВ-а – 1.666.667,00 а са ПДВ-ом – 2.000.000,00
           Критеријум за доделу ЈН је најнижа  понуђена цена.
           Набавка је подељена у три партије : 
1.Пољопривредне машине:  ОРН – 16000000 – 404.167,00 рсд
2.Разна баштенска опрема:  ОРН – 16160000 – 416.667,00 рсд
3. Алати                                 : ОРН - 44510000 – 845.833,00 рсд

Назив партије бр.1 – Пољопривредне машине и прикључци
Назив партије бр.2 – Пластеници и опрема
Назив партије бр.3 – Машине, алати и опрема

Поступак отварања понуда спроводи се у канцеларији бр. 24 општинске управе с почетком
у 10:30 часова.
Отварању понуда присуствује представник понуђача:Import Trade d.o.o 18206 Просек –
власник Бојан Станковић
Отварање спроводи Комисија за јавне набавке.
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Благовремено  тј.  до  10:00  часова  01.06.2020.  године  пристигле  су  понуде  следећих
понуђача:

1. Elestra d.o.o. Учитељска 15/1,32000 Чачак, за партију бр. 2. Пристигла у 10:55 дана 
28.05.2020.
Заведено: 404-24/20-03-1
2. Intercom Subotica d.o.o. Мајшански пут 126,Суботица, за партију бр. 1 и 3. Пристигла  у
09:30  дана 29.05.2020. године Заведено:404-24/20-03-2 
3. Import Trade d.o.o 18206 Просек, за партију бр. 3. Пристигла у 08:52 дана 01.06.2020. 
Заведено: 404-24/20-03-3
4. Лимес д.о.о. - Цара Лазара 432, 37000 Крушевац, за партију бр. 1. Пристигла у 09:01 
дана 01.06.2020.
Заведено: 404-24/20-03-4
5. ТР „Мента“,Вука Караџића 1, 18220 Алексинац, за партију бр. 3. Пристигла у 09:35 
дана 01.06.2020.
Заведена: 404-24/20-03-5

Председник Комисије приступа отварању понуда по редоследу приспећа:

1. Назив понуђача: Elestra d.o.o.
Адреса: Учитељска 15/1,32000 Чачак 
Матични број: 20376317
ПИБ: 105416645
Контакт: Мирослав Вучковић
E-mail: elestra.miroslav@gmail.com
Телефон: 064/840-32-99
Факс: 032/34-31-38
Банка: Addico банка 165-22866-26
Лице овлашћено за потписивање уговора: Мирослав Вучковић
Понуду број 5-66/999/20 од 27.05.2020. године подноси самостално за партију 2 – 
Пластаници и опрема.
Укупна цена без ПДВ-а: 399.730,00 динара
Цена са ПДВ-ом: 479.676,00 динара
Рок плаћања: 45 дана од пријема рачуна
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања
Рок испоруке: 7 дана од дана закључења уговора

Понуђач подноси следећу документацију: 

1. Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. став 1. и 2. ЗЈН
2. Образац из члана 75. став 2. - заштита на раду, запошљавању и условима рада и 

заштити животне средине
3. Модел уговора – потписан и оверен
4. Образац изјаве о независној понуди
5. Решење АПР-а о упису у Регистар понуђача број 2002/2013 од 25.12.2013. године

mailto:elestra.miroslav@gmail.com
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2. Назив понуђача: Intercom Subotica d.o.o. 
Адреса: Мајшански пут 126, Суботица
Матични број: 08358826
ПИБ: 100843847 
Контакт: Гараји В. Габријела
E-mail: vg@intercom-su.co.rs
Телефон: 024/576-252
Факс: 024/576-252
Банка: UniCredit банка, 170-0030009762000-07
Лице овлашћено за потписивање уговора: Гервељ Валерија
Понуду број 27/2020 од 28.05.2020. године подноси самостално за партију бр. 1 – 
Пољопривредне машине и прикључци
Укупна цена без ПДВ-а: 399.000,00 динара
Цена са ПДВ-ом: 478.800, 00 динара
Рок плаћања: 45 дана од пријема рачуна
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора

Партија бр. 3 – Машине, опрема и алати

Укупна цена без ПДВ-а: 844.100,00 динара
Цена са ПДВ-ом: 1.012.920,00 динара
Рок плаћања: 45 дана од пријема рачуна
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора

Понуђач подноси следећу документацију: 

1. Изјава о упису у Регистар понуђача чиме потврђује испуњеност услова из члана 75.
став 1. ЗЈН са датом адресом у Регистру понуђача

2. Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75 став 1. и 2. ЗЈН за 
партију 1. и 3. 

3. Образац из члана 75. став 2. - заштита на раду, запошљавању и условима рада и 
заштити животне средине

4. Модел уговора за партију 1. и партију 3. – потписан и оверен
5. Образац изјаве о независној понуди

3. Назив понуђача: Import Trade d.o.o
Адреса: 18206 Просек
Матични број: 17396226
ПИБ:101466591
Контакт: Бојан Станковић
E-mail: importtrade@mts.rs
Телефон: 018/208888
Факс: 018/516505
Банка: UniCredit банка, 170-30014832000-92

mailto:importtrade@mts
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Лице овлашћено за потписивање уговора: Бојан Станковић
Понуду број 204/20 од 29.05.2020. године подноси самостално за партију бр. 3 – Машине, 
алати и опрема
Укупна цена без ПДВ-а: 769.300,00 динара
Цена са ПДВ-ом: 923.160, 00 динара
Рок плаћања: 45 дана од пријема рачуна
Рок важења понуде: 35 дана од дана отварања
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора

Понуђач подноси следећу документацију: 

1. Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75 став 1. и 2. ЗЈН 
2. Изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. - заштита на раду, запошљавању 

и условима рада и заштити животне средине
3. Модел уговора – потписан и оверен за партију 3
4. Изјава о упису у Регистар понуђача са линком
5. Образац изјаве о независној понуди

4. Назив понуђача: Лимес д.о.о. 
Адреса: Цара Лазара 432, 37000 Крушевац
Матични број:06125182
ПИБ:100314977
Контакт: Јасмина Милаковић
E-mail: limesdoo@ptt.rs
Телефон: 037/420-350
Факс: 037/420-355
Банка: Комерцијална банка а.д., 205-85028-17
Лице овлашћено за потписивање уговора: Јасмина Милаковић
Понуду број 04 од 29.05.2020. године подноси самостално за партију бр. 1 – 
Пољопривредне машине и прикључци
Укупна цена без ПДВ-а: 435.499,13 динара
Цена са ПДВ-ом: 522.598,96 динара
Рок плаћања: 45 дана од пријема рачуна
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда
Рок испоруке: 7 дана од дана закључења уговора

Понуђач подноси следећу документацију: 

1. Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75 став 1. и 2. ЗЈН 
2. Изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. - заштита на раду, запошљавању 

и условима рада и заштити животне средине
3. Модел уговора – потписан и оверен за партију 1
4. Образац изјаве о независној понуди
5. Решење о упису у АПР
6. Решење о упису у Регистар понуђача бр. 4442/2015 од 02.12.2015. године
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5. Назив понуђача: ТР „Мента“
Адреса: Вука Караџића 1, 18220 Алексинац
Матични број:54260121
ПИБ:100309507
Контакт: Далибор Гојковић
E-mail: poljoapotekamenta@gmail.com
Телефон: 064/157-57-31
Факс: 018/803496
Банка: Banca Intesa, 160-121888-05
Лице овлашћено за потписивање уговора: Далибор Гојковић
Понуду број 29-5/20 од 29.05.2020. године подноси самостално за партију бр. 3 – Машине, 
алати и опрема
Укупна цена без ПДВ-а: 666.180,00 динара
Цена са ПДВ-ом: 799.416,00 динара
Рок плаћања: 45 дана од пријема рачуна
Рок важења понуде: 35 дана од дана отварања понуда
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора

Понуђач подноси следећу документацију: 

1. Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75 став 1. и 2. ЗЈН 
2. Изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. - заштита на раду, запошљавању

и условима рада и заштити животне средине
3. Модел уговора – потписан и оверен за партију 3
4. Образац изјаве о независној понуди

Неблаговремених понуда није било.
          
Представник понуђача сматра да је понуда понуђача ТР „Мента“ Алексинац под бројем 29
– моторна тестера, број 30 и 31 – моторни тример, 32 – моторна тестера и 39 – пумпа за
воду не испуњава задате карактеристике по конкурсној документацији.
Представнику понуђача Import Trade d.o.o 18206 Просек – Бојану Станковићу се уручује
примерак Записника.“

Комисија наручиоца је од понуђача у вези партије број 3 – Алати и опрема, затражила
доставу  техничке  спецификације  добара.  По  достављеним  спецификацијама,  Комисија
закључује следеће: 

Понуђач ТР „Мента“ Алексинац

Понуђач ТР „Мента“ Алексинац је под тачком 3. - компресор, доставио  у делу: маса – 23
kg,  а  Наручилац је  тражио да компресор буде минималне масе  32  kg;  под тачком 5.  -
акумулаторска  ударна  бушилица,  Наручилац  је  захтевао  минималну  масу  –  3,6  kg,  а
понуђач је доставио понуду са 1,3 kg,  док је број обртаја у минути уместо до 1800, дато
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1500,  а  капацитет  батерије  уместо  2  Ah  минимално,  дато  је  1,3  Ah.  Обртни  момент
минимално затражен је 60 Nm, а дато је 28 Nm. Под тачком 29. – моторна тестера, тражене
минимална снага је 2,4kW, а понудом је достављена 2,35kW. Тачка 39. – пумпа за воду –
тражена нето тежина 27  kg, а  оперативна 29  kg,  а  у понуди је  достављено 25  kg.  Под
тачком 42. – шиваћа машина – понуђач је у понуди доставио и марку машине којуј ће
испоручити,  а  то  је  ELNA  EXPERIENCE  540S,  а  у  затраженом  појашњењу  понуде,
доставио је спецификацију за шиваћу машину Singer Confidence 7465.
На основу наведеног, Комисија сматра да је понуда понуђача ТР „Мента“ Алексинац
у партији 3. неприхватљива. 

Понуђач „Intercom” d.o.o. Суботица

Понуђач је доставио у појашњењу карактеристике понуђене машине за шивење (редни
број 42.) - број програма: 40, а Наручилац је тражио минимум 60.
Комисија сматра да је понуда наведеног понуђача у партији 3. неприхватљива. 

Комисија  је,  на  основу  увида  у  конкурсној  документацији  и  појашњењима
закључила следеће: 

За  ПАРТИЈУ  1.  -  Пољопривредне  машине  и  прикључци,  планиране  вредности
404.167,00 динара без ПДВ-а, понуде су доставили: 
Intercom Суботица (без ПДВ-а: 399.000,00 динара, а са ПДВ-ом 478.800,00 динара)
Лимес д.о.о. Крушевац (без ПДВ-а: 435.499,13 динара, а са ПДВ-ом 522.598,96 динара)
Понуда  понуђача  Лимес  д.о.о.  Крушевац,  због  понуде  дате  изнад  планиране
вредности, сматра се неприхватљивом. 

ПАРТИЈА 2 – Пластеници и опрема, планиране вредности 416.667,00 динара, понуда је
достављена од стране понуђача Елестра д.о.о. Чачак (399.730,00 динара без ПДВ-а, а са
ПДВ-ом 479.676,00 динара).

ПАРТИЈА 3 – Машине, алати и опрема, планиране вредности 845.833,00 динара, понуде
су доставили:
Intercom d.o.o. Суботица (без ПДВ-а: 844.100,00 динара, а са ПДВ-ом: 1.012.920,00 динара)
ТР „Мента“ Алексинац (без ПДВ-а: 666.180,00 динара, а са ПДВ-ом: 799.416,00 динара)
Import trade d.o.o. Просек (без ПДВ-а: 769.300,00 динара, а с ПДВ-ом: 923.160,00 динара)

Комисија  предлаже одговорном лицу  Наручиоца  да  по  критеријуму  најниже  понуђене
цене, додели набавке следећим понуђачима:

За ПАРТИЈУ 1 – Пољопривредне машине и прикључци – најповољнију  понуду је  дао
понуђач  Intercom d.o.o.  Суботица, Мајшански пут 126, Суботица (399.000,00 динара без
ПДВ-а, а са ПДВ-ом 478.800,00 динара)

За ПАРТИЈУ 2 – Пластеници и опрема – најповољнију понуду је дао понуђач Елестра
д.о.о.  Чачак,  Учитељска  15/1  (399.730,00  динара  без  ПДВ-а,  а  са  ПДВ-ом  479.676,00
динара)
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За ПАРТИЈУ 3 – Машине, алати и опрема – најповољнију понуду и прихватљиву дао је
понуђач Import trade d.o.o. Просек (769.300,00 без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 923.160,00 динара)

Комисија је завршила са радом у 11:20 часова.“

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку добара
мале  вредности  број  1.1.3,Добра  за  доходовне  активности и   на  основу  законског
овлашћења донело наведену одлуку.
                                                                                                  
ПРАВНА ПОУКА: 
На основу члана 149. став 7. Закона о јавним набавкама („СЛ. гласник РС“, број 124/12,
14/2015,  68/2015)  рок  за  подношење  захтева  за  заштиту  права  је  5  дана  од  дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу а копија се
истовремено   доставља  Републичкој  комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних
набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. ЗЈН.
Подносилац  захтева дужан је да уплати таксу на рачун буџета РС.

                                                                                                                           

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
в.д.Нада Симић 


