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ЈКП „Наш Дом“ Пожега 

Број: 1648    

Датум: 20.06.2016. године 

П О Ж Е Г А 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 20.06.2016. 

године, директор ЈКП „Наш Дом“ Пожега, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о додели уговора 

  

ЈКП „Наш Дом“ Пожега, као наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности, добра, 

опрема за даљински надзор и управљање за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 

08/2016, уговор о јавној набавци, добра, опрема за даљински надзор и управљање за 

потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, додељује Инжењерске делатности „Електро“ Дубље, 

Бојић Драгорад ПР, ул. Кнеза Милоша бр. 116. 15359 Дубље. Мат. бр. 51206053, 

ПИБ: 101440663. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 06.06.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, добра, ЈНМВ, број 08/2016, за јавну набавку добара, опрема за даљински 

надзор и управљање за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега. 

 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 09.06.2016. године објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

www.jkpnasdompozega.co.rs. 

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 (једна) понуда. 

 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 1647 од 20.06.2016. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке: добра, опрема за даљински надзор и управљање за потребе ЈКП 

„Наш Дом“ Пожега, 

Редни број набавке: ЈНМВ, број 08/2016, 

Износ планираних средстава за јавну набвку: 5.000.000,00 динара, 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 5.000.000,00 динара, 

 

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

   

Назив/име понуђача Број под којим је понуда      

заведена 

Датум и час пријема 

понуде 
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„Електро“ Дубље 

Бојић Драгорад ПР. 

 

1629 

16.06.2016. године,  

у 12 часова и 37 минута 

 

Називи односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

 

Назив/име понуђача чија 

је понуда одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста 

разлог одбијања понуде): 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

3. Начин примене методологије пондера 

 

Критеријум за оцењивање понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

а) Ранг листа понуђача: 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 

„Електро“ Дубље 

Бојић Драгорад ПР. 

 

 

3.416.007,00 динара  

 

б) Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума 

економски најповољнија понуда): 

 

1. Елемент критеријума ______________           број пондера _________________ 

 

2. Елемент критеријума ______________           број пондера _________________ 

 

 3. Елемент критеријума ______________           број пондера _________________ 

 

 

Елементи 

критеријума 

 

    

Назив понуђача 

1.      

2.      

3.      

4.      

                                               



KOMIICHja   je    IIocJle    CTpyqHe    ol|eHe    IIOHyHa   y   H3BelllTajy   o    cTpytlHoj    ol|e"   IIOHyHa,
KOHCTaTOBaJla Ha yroBop Tpe6a ;|oHeJ"" IIOHybatly:
HHacelbepcKe ;|eJlaTHoc"  „HjleKTpo" Jly6jl,e, Eojllh  HparopaH IIP, yJI.  KHe3a MIITloma
6p.116.15359 fty6jbe. MaT. 6p. 51206053, ImB:  101440663.

H3 a6p am          rlo HyS an Ha6aBKy            y3            IIOMoh            no;|H3Bob atla:

ly  cJlysofy  ba  uea6panu nol+ybou  u3epunaca  i+a6a8ny  y3 noMoh  nooue8oboua  Hacecmu  Hacue
nobue8obana u beo y2oeopa Koju he u38punmu nobue8oban).

BpeHHocT yroBopa o jaBHoj Ha6aBI|H (6e3 IIHB-a): 3.416.007,00 j|IIHapa.

BpeHHocT yroBopa ojaBHoj Ha6aBI|H (ca HHB-oM): 4.099.208,40 j|HHapa.

HHpeRTop  JKII  „Halll  J|oM"  IIoxera  je  IIpl4xBaT14o  IIpeHJlor  KOMIICHje  3a  jaBHe  Ha6aBKe  o
H36opy HajlloBOJbHHje IIOHyHe H HOHeo oHJlyKy o HOHeJ" yroBopa Kao y 143pel|H oBe oNIyKe.

II0yKA 0 IIPABHOM JIEKy:
IIpo"B oBe oHJlyKe IIOHybaq Moxe HOHHe" 3axTeB 3a 3aHITIIry IIpaBa y poKy oH 5  (IIeT) HaHa
o;I HaHa o6jaBJI>HBalba oz|JlyKe Ha HopTa]Iy jaBHHx Ha6aBKH.


