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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК 

ул. Трг слпбпде бр. 2-4, 16205 Бпјник 
Брпј: 404-37/17 

Датум: 29.09.2017. 
Б О 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 набавну бр. 404-37/17 пд 29.09.2017. 
гпдине  дпнпсим следећу: 

ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Бр. ЈН МВ 404-37/17 

 
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбра за набавка и ппстављаое сата на 

згради ппщтине Бпјник, ЈН МВ бр. 404-37/17, дпдељује се угпвпр следећем ппнуђашу: 
 
Назив ппнуђаша: Каталпг ДОО Лескпвац,  
Седищте ппнуђаша: ул. Степе Степанпвића бб, Лескпвац 
Вреднпст угпвпра без ПДВ-а: 798.224,00 
Вреднпст угпвпра са ПДВ-пм: 957.892,80 

 
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 
19.09.2017. гпдине дпнеп пдлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке дпбара мале 
вреднпсти набавка и ппстављаое сата на згради ппщтине Бпјник, бр. 404-37/17. 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке, у укупнпм изнпсу без ПДВ-а, изнпси 800.000,00 
динара без ПДВ-а. 
 Прпцеоену вреднпст утврдила је служба за јавне набавке испитиваоем тржищта. 

Средства за пву набавку планирана су Бучетпм ппщтине Бпјник за 2017. гпдину, 
раздеп 5, глава 0.1 Опщтинска управа, прпграмска класификација 0602-0001, екпнпмска 
класификација 512, ппзиција 75. 

У плану набавки  за 2017. гпдину пва набавка се налази ппд редним брпјем 1.1.4. 
За наведену јавну набавку нарушилац је пбјавип ппзив за ппднпщеое ппнуда на 

Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца дана 20.09.2017. гпдине. 
1. Благпвременп тп јест дп дана 29.09.2017. гпдине дп 12,00 сати пристигле су ппнуде 

следећих ппнуђаша: 
 
Брпј ппд 
кпјим је 
ппнуда 

заведена 

Датум пријема 
Сат и 
минут 

Ппнуђаш 

77 29.09.2017. 10,16 КАТАЛОГ ДОО ЛЕСКОВАЦ 

 
2. Неблагпвремених ппнуда нема 

 
3. Отвараое благпвременихприспелих ппнуда пдржанп је 29.09.2017. гпдине са ппшеткпм у 

13,30 шаспва у сали СО-е Бпјник п шему је впђен Записник п птвараоу ппнуда бр. 404-
37/17, а у складу са Правилникпм п ппступку птвараоа ппнуда и пбрасцу за впђеое 
записника п птвараоу ппнуда. 
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4. У ппступку прегледа ппнуда дана 29.09.2017. гпд. Кпмисија за пву јавну набавку је 
утврдила следеће: 

Назив ппнуђаша КАТАЛОГ ДОО ЛЕСКОВАЦ 

Брпј ппд кпјим је ппнуда 
заведена: 

932 пд 28.09.2017.гпд. 

Ппнуђена цена (без ПДВ-а) 798.224,00 

Ппнуђена  (са ПДВ-пм) 957.892,80 

Нашин плаћаоа 100% аванснп 

Рпк важеоа ппнуде 30 дана 

Наппнема: 
Ппнуда није стављена у фасцикли и није увезана 

јемственикпм 

Кпмисија кпстатује да ппнуђаш „Каталпг“ ДОО Лескпвац дпказима кпје је ппднеп у 
пптпунпсти дпказап испуоенпст пбавезних 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  

5. На пснпву шлана 105. Закпна п јавним набакама ("Сл. гласник РС", бр. 68/15) и на пснпву 
Одлуке п ппкретаоу ппступка набавке Кпмисија за јавну набавку брпј 404-37/17, 
предлпжила је нарушипцу да дпдели угпвпр ппнуђашу „Каталпг” ДОО Лескпвац, седищте 
ппнуђаша ул. . Степе Степанпвића бб, Лескпвац, вреднпст угпвпра без ПДВ-а 
798.224,00динара, вреднпст угпвпра са ПДВ-пм 957.892,80 динара.  

Нарушипц је прихватип предлпг Кпмисије за јавну набавку и дпнеп пдлуку кап у 
дисппзитиву пвпг акта. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ппнуђаш кпји није изабран мпже 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 

 


