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Наручилац: 
Студентски центар у 

Крагујевцу 

Адреса: Радоја Домановића број 1 

Место: 34000 Крагујевац 

 

  

         На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15 

– у даљем тексту Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, бр. 630 од 

25.12.2019. године, дана 26.12.2019. године доноси се 

 

О Д Л У К А 

о додели уговора   

  

1) У поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова бр. 04/19 под називом: 

Молерско фарбарски и завршно занатски радови на одржавању објеката Студентског центра 

у Крагујевцу, изабрана је прихватљива понуда бр. 626 од 25.12.2019. године, понуђача СЗР 

Миа плус из Крагујевца, ул. Београдска бр.52, са којим ће се у складу са прихваћеним 

моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци. 

2) Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 

3 (три) дана од дана доношења, сагласно члану 108. став 5. Закона о јавним набавкама 

(''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

3) Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. став 6. Закона о 

јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12 , 14/15 и 68/15). 

4) Ову одлуку доставити: комисији за јавну набавку, финан.рачун. служби и секретаријату. 

 

Образложење  

  

 На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 615 од 16.12.2019. 

године, члана 31. став 1. тачка 8. и члана 39. Закона спроведен је поступак јавне набавке мале 

вредности, за набавку радова бр. 04/19 под називом: Молерско фарбарски и завршно занатски 

радови на одржавању објеката Студентског центра у Крагујевцу.  

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Назив наручиоца: Студентски центар у Крагујевцу 

2. Адреса наручиоца: 34000 Крагујевац ул. Радоја Домановића бр. 1. 

3. Редни број јавне набавке: 04/19. 

4. Предмет јавне набавке је набавка радова бр. 04/19 под називом: Молерско фарбарски и 

завршно занатски радови на одржавању објеката Студентског центра у Крагујевцу.  

Назив и ознака из општег речника набавки    

Ознака из ОРН Назив из општег речника набавки 

45400000 Завршни грађевински радови 

5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, основ за примену 

је члан 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

6. На основу планираних годишњих потреба наручиоца за предметним радовима, у складу са 

одредбама члана 64. Закона, одређена је процењена вредност јавне набавке радова и 

износи   

2.500.000,00 динара без ПДВ-а и 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

7. У складу са чланом 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брoj 

124/12, 14/15 и 68/15) понуде су оцењиване на основу критеријума најнижа понуђена цена. 

Елемент критеријума на основу кога ће наручилац извршити избор најповољније понуде у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом је време одзива на 

захтев наручиоца.  

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

1.  У складу са чланом 62.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова бр. 04/19 и конкурсна 

документација објављени су дана 17.12.2019. године на Порталу јавних набавки и Интернет 

страници наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke.  

Рок за достављање понуда утврђен позивом за подношење понуда био је закључно са 25.12.2019. 

године до 12:00 часова. 

 

2. Приспеле понуде понуђача: 

     Комисија за јавну набавку констатовала је да су на адресу наручиоца у остављеном року за 

подношење понуда, приспеле понуде следећих понуђача и то: 
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Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи:Табела 1 

 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. / / / / 

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Табела 2 

 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. СЗР Миа плус Крагујевац 626 25.12.2019. 08:00 

2. ДМС 1989 доо Крагујевац 627 25.12.2019. 11:50 

 

Поступак отварања понуда спроведен је одмах по истеку рока за достављање понуда, дана 

25.12.2019. године са почетком у 13:30 сати, и окончани истог дана у 13:50 сати.  

Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник понуђача: ДМС 1989 доо 

Крагујевац 

Записник о отварању понуда број 629 од 25.12.2019. године, који је вођен у свему сагласно 

члану 104. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уз сагласност 

присутних представника понуђача, понуђачима је послат препорученом поштом са повратницом у 

законском року од 3 (три) дана рачунајући од дана отварања понуда. 

 

3. Преглед и оцена понуда: 

После отварања понуда Комисија је дана 25.12.2019. године извршила детаљан преглед и 

стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

       3.а. неприхватљиве понуде су:  

         1)  понуда бр.627 од 25.12.2019. године понуђача ДМС 1989 доо Крагујевац 

� понуђена цена: 6.589.535,00 динара без ПДВ-а 

� време одзива по захтеву наручиоца: није уписано 

� услови плаћања: 45 дана од датума пријема рачуна 

� рок важења понуде: 30 дана 

� гарантни рок: 2 (две) године од примопредаје радова 

Која је неприхватљива из следећих разога: Понуђена цена из дате понуде прелази износ 

процењене вредности јавне набваке.  

      3.б. прихватљиве понуде су: 

       1)  понуда бр. 626 од 25.12.2019. године понуђача СЗР Миа плус Крагујевац 

� понуђена цена: 2.158.500,00 динара без ПДВ-а 

� време одзива по захтеву наручиоца: одмах, а најкасније 8 (осам) сати од позива 

� услови плаћања: 45 дана од датума пријема рачуна 

� рок важења понуде: 90 дана 

� гарантни рок: 12 месеци од примопредаје радова 

Понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), Конкурсне документације и све техничке 

спецификације. 

 

4. Рангирање прихватљивих понуда: 

Сагласно члану 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) за оцену понуда примењује се критеријум – најнижа понуђена цена. 

Елемент критеријума на основу кога наручилац врши избор најповољније понуде у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом је краћи рок извођења радова.  

По основу стручне оцене понуде и методологије за доделу пондера и напред наведених 

елемената критеријума, извршено је рангирање прихватљивих понуда на следећи начин  

 

5.    Предлог комисије за јавну набавку: 

На основу стручне оцене понуда Комисије за јавну набавку, а садржане у датом извештају о 

стручној оцени понуда који је сачињен у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), предлаже се овлашћеном лицу наручиоца - директору 

Студентског центра у Крагујевцу, доношење одлуке о додели уговора и закључење уговора за јавну 

набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности број 04/19 по предмету: Молерско 

Ред. 
Бр. 

ПОНУЂАЧ 
БРОЈ ПОНУДЕ 
из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
Дин.без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Дин.са ПДВ-ом 

1. СЗР Миа плус Крагујевац 626 2.158.500,00 2.590.200,00 
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фарбарски и завршно занатски радови на одржавању објеката Студентског центра у Крагујевцу са 

понуђачем СЗР Миа плус из Крагујевца, ул. Београдска бр. 52, чија је понуда бр. 626 од 25.12.2019. 

године прихватљива и који ће предметну набавку реализовати  

 
а) самостално б) заједничка понуда/група 

понуђача 
в) са подизвођачем 

(напмена: начин реализације је болдован и подвучен) 
 

Са изнетих разлога, овлашћено лице наручиоца – директор Студентског центра у 

Крагујевцу, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) - доноси одлуку као у диспозитиву.   

    

 Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 

5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. став 6. 

Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15).          

  Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева за заштиту 

права, уплати законом прописан износ таксе из члана  156. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник 

РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на текући рачун Корисника: буџет Републике Србије; Број рачуна 

840-30678845-06; Шифра плаћања: 153 или 253; Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; Сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, 

број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; назив уплатиоца, 

односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис 

овлашћеног лица банке. 

          Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, погледати и на 

сајту Републичке комисије за заштиту права, Упутство о уплати таксе, где су дати и примери 

правилно попуњених потврда о извршеној уплати (http://www.kjn.gov.rs/). 

 

 

У Крагујевцу, дана 26.12.2019. године 

 

 

Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

директор 

________________ 

др Млађан Димитријевић 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


