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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК 

ул. Трг слпбпде бр. 2-4,16205 Бпјник 
Брпј: 404-33/17 

Датум: 12.09.2017. гпдине 
Б 0 Ј Н И К 

 
На пснпву шлана 107. и 108. Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 

14/15 и 68/15) и на пснпву извещтаја Кпмисије за јавну набавку бр. 404-33/17 пд 
12.09.2017. гпдине дпнпсим следећу: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Бр. ЈН МВ 404-33/17 

 
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти за набавку извпђеое радпва за 

рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулациије пута Црквица-Граница – 
2 фаза радпва, ЈН МВ бр. 404-33/17, дпдељује се угпвпр групи ппнуђаша: 

Назив групе ппнуђаша Перица Јпвић Предузетник АБ Кпп, Власптинце и 
грађевинска задруга Пипнир Власптинце,  
Седищте пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша: Оращашки пут бб, Власптинце 
Вреднпст угпвпра без ПДВ-а: 3.970.000,00 динара 
Вреднпст угпвпра са ПДВ-пм: 4.764.000,00 динара 

 
О б р а з л п ж е о е  

 
Нарушилац Опщтинска управа Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 2-4, 16205 Бпјник је дана 

01.09.2017. гпдине дпнеп пдлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти 
услуга брпј 404-33/17, за јавну набавку извпђеое радпва за рекпнструкцију 
сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулациије пута Црквица-Граница – 2 фаза радпва. 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке, у укупнпм изнпсу без ПДВ-а, изнпси 
4.920.500,00 динара без ПДВ-а. 

Оправданпст набавке: Станпвници насеља Мала Црквица и Граница већ дужи низ 
гпдина имају прпблеме када гпд падне кища или снег. Пут је у лпщем стаоу. 
Асфалтираоем пвпг пута рещип би се прпблем некпликп стптина грађана кпји живе у 
пвим насељима или кпји кпристе пут за прплаз. 

Средства за пву набавку планирана су Бучетпм ппщтине Бпјник за 2017. гпдину и тп: 
- раздеп 5 Опщтинска управа, глава 28, прпграмска класификација 1101-П3, 

функципнална калсификација 620, екпнпмска класификација 511, ппзиција 201. 
У плану набавки брпј 404-1/17 пва набавка налази се ппд ташкпм 1.3.5. 
Ппзив за ппднпщеое ппнуда и кпнкурсна дпкументација пбјављени су на ппрталу 

ЈН и сајту ппщтине Бпјник www.bojnik.rs дана 01.09.2017. гпдине 
Благпвременп тп јест дп дана 12.09.2017. гпдине дп 12,00 сати пристигле су ппнуде 

следећих ппнуђаша: 
Брпј ппд 
кпјим је 
ппнуда 

заведена 

Датум пријема Сат и минут Ппнућаш 

67 12.09.2017 11,05 ДОО Впдпградоа Пукпвац 

69 12.09.2017 11,37 Перица Јпвић Предузетник АБ Кпп, Власптинце 

Неблагпвремених ппнуда није билп. 

http://www.bojnik.rs/
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Отвараое приспелих ппнуда пдржанп је 12.09.2017. гпдине у у прпстпријама 
ппщтинске управе Бпјник, улица Трг Слпбпде 2-4, Бпјник, са ппшеткпм у 12,15 сати п 
шему је впђен Записник п птвараоу ппнуда бр. 404-33/17, а у складу са Правилникпм п 
ппступку птвараоа ппнуда и пбрасцу за впђеое записника п птвараоу ппнуда. 

У ппступку прегледа ппнуда дана 12.09.2017. гпд. Кпмисија за пву јавну набавку је 
утврдила следеће: 

 
Ппнуђаш: ДОО Впдпградоа Пукпвац 

Назив ппнуђаша ДОО Впдпградоа Пукпвац 

Брпј ппд кпјим је ппнуда 
заведена: 

12-09/1 пд 12.09.2017 

Ппнуђена цена (без ПДВ-а) 4.866.750,00 

Ппнуђена  цена (са ПДВ-пм) 5.840.100,00 

Рпк важеоа ппнуде 60 дана 

Рпк плаћаоа 30 дана 

Гарантни рпк 24 месци 

Рпк извпђеоа радпва Дп 05. пктпбра 2017 гпд. 

Увидпм у ппнуду ппнуђаша Кпмисија је кпнстантпвала да ппнуда нема 
недпстатака. 

Кпмисија кпстатује да ппнуђаш је ДОО Впдпградоа Пукпвац Лескпвац дпказима 
кпје је ппднеп у пптпунпсти дпказап испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва из 
кпнкурсне дпкументације. 

У складу са шланпм 105. Закпна п јавним набавкама и у складу кпнкурснпм 
дпкументацијпм Кпмисија пцеоује да ппнуда ппнуђаша нема недпстатака и да је 
прихватљива. 

 
Ппнуђаш: Група ппнуђаша Перица Јпвић Предузетник АБ Кпп, Власптинце и 

грађевинска задруга Пипнир Власптинце 

Назив ппнуђаша 
Група ппнуђаша Перица Јпвић Предузетник АБ Кпп, 

Власптинце и грађевинска задруга Пипнир 
Власптинце 

Брпј ппд кпјим је ппнуда 
заведена: 

132-2017 пд 06.09.2017 

Ппнуђена цена (без ПДВ-а) 3.970.000,00 

Ппнуђена  цена (са ПДВ-пм) 4.764.000,00 

Рпк важеоа ппнуде 60 дана 

Рпк плаћаоа 45 дана 

Гарантни рпк 24 месеци 

Рпк извпђеоа радпва Дп 05. пктпбра 2017 гпд. 

Увидпм у ппнуду ппнуђаша Кпмисија је кпнстантпвала да ппнуда нема 
недпстатака. 

Кпмисија кпстатује да група ппнуђаша Перица Јпвић Предузетник АБ Кпп, 
Власптинце и грађевинска задруга Пипнир Власптинце дпказима кпје је ппднела у 
пптпунпсти дпказла испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва из кпнкурсне 
дпкументације. 
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У складу са шланпм 105. Закпна п јавним набавкама и у складу кпнкурснпм 
дпкументацијпм Кпмисија пцеоује да ппнуда групе ппнуђаша нема недпстатака и да је 
прихватљива. 

 
На пснпву шлана 105. Закпна п јавним набакама ("Сл. гласник РС", бр. 68/15) и на 

пснпву Одлуке п ппкретаоу ппступка набавке Кпмисија за пву јавну набавку брпј 
404-33/17, кпнстатпвала је да су испуоени услпви за дпделу угпвпра предвиђени 
шланпм 107. Закпна п ЈН и преппрушила нарушипцу да дпдели угпвпр групи ппнуђаша 
Перица Јпвић Предузетник АБ Кпп, Власптинце и грађевинска задруга Пипнир 
Власптинце, седищте пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша Оращашки пут бб, Власптинце, 
вреднпст угпвпра без ПДВ-а 3.970.000,00 динара, вреднпст угпвпра са ПДВ-пм 
4.764.000,00 динара 
  
 На пснпву преппрука Кпмисије нарушипц је пдлушип кап у дисппзитиву пвпг акта. 
 

ПОУКА 0 ПРАВНОМ ЛЕКУ: Прптив пве пдлуке мпже се ппднети захтев за защтиту 
права у рпку пд 5 (пет) дана пд дана пбјављиваоа пве Одлуке на Ппрталу јавних 
набавки а у складу са шланпм 149. Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15). 

 
ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ на Ппрталу јавних набавки у рпку пд 3 (три) дана пд дана 

дпнпщеоа.  
 

Нашелник 
Небпјща Станкпвић 

 


