
 
Број:260 
Датум: 11.04.2016. године 
Сремска Митровица 
              

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 
14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016. 
године,  директор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици је донео  
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
Уговор о јавној набавци мале вредности добара – потрошни материјал  у Дому 

ученика средњих школа у Сремској Митровици, број јавне набавке 1.1.3/2016, 
додељују  се следећим  понуђачима: 

 
партија 1 – електроматеријал 
„UNIPROM“ d.o.o – Земун 
 
партија 2 – материјал за водовод и канализацију 
DOO „EKOTERM“ – Сремска Митровица 
 
партија 3 – вијчана роба 
Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o – Београд 

 
партија 4 – резервни делови за машине и опрему 
„TESLA“DOO – Сремска Митровица 
 
партија 5 – боје, лакови и материјал за кречење 

          „ПРОМЕТ“ Трговинска радња, комисион и радња за завршне радове – Сремска   
           Митровица 
 

партија 6 – даске, летве и друго 
„DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица 
 
партија 7 – цеви и жица 
Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o - Београд 
 



     Образложење 
 
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 114 од 29.02.2016. године 
покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка потрошног 
материјала у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици по партијама. 
Укупна процењена вредност  потрошног материјала износи 1.091.667,00 динара без ПДВ. 
Партија 1 -  Електроматеријал, процењена вредност 166.666,67 динара без ПДВ 
Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, процењена вредност 208.333,33 динара 
без ПДВ 
Партија 3 - Вијчана роба, процењена вредност 83.333,33 динара без ПДВ 
Партија 4 - Резервни делови за машине и опрему, процењена вредност 41.666,66 динара 
без ПДВ. 
Партија 5 - Боје, лакови и материјал за кречење, процењена вредност 208.333,33 динара без 
ПДВ 
Партија 6 - Даске, летве и друго, процењена вредност 150.000,00 динара без ПДВ 
Партија 7 – Цеви и жица, процењена вредност  150.000,00 динара без ПДВ 
Партија 8 - Остали материјал, процењена вредност 83.333,33 динара без ПДВ 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  
31000000 Потрошни материјал за одржавање зграде,   
31681410 електрични материјали,  
44115210 водоинсталатерски материјал, 
44530000 вијци,  
44800000 боје, разни резервни делови  
34913000 цеви  
44163100, 44191000 разни грађевински материјал од дрвета. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
Поступајући по наведеној Одлуци, Комисија за јавне набавке је позив и конкурсну 

документацију објавила на порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома ученика средњих 
школа у Сремској Митровици www.domucenika-sm.edu.rs.  
Благовремено, тј. до дана 05.04.2016. године до 09:00 часова, примљено је седам понуда од 
следећих понуђача: 
 
 
Р.бр. Број под 

којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 210 Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o - 
Београд 

04.04.2016. 
године 

7:50 
часова 

2. 211 „ROMA COMPANY“ D.O.O  - Ниш 04.04.2016. 
године 

7:50 
часова 

3. 212 „UNIPROM“d.o.o – Земун 04.04.2016. 
године 

7:50 
часова 

4. 218 „TESLA“DOO – Сремска Митровица 04.04.2016. 
године 

11:15 
часова 



5. 219 „ПРОМЕТ“ Трговинска радња, 
комисион и радња за завршне радове – 
Сремска Митровица 

04.04.2016. 
године 

12:20 
часова 

6. 222 DOO „EKOTERM“ – Сремска 
Митровица 

05.04.2016. 
године 

8:25 
часова 

7. 223 „DECOR LIFE“ DOO – Сремска 
Митровица 

05.04.2016. 
године 

8:45 
часова 

 
Неблаговремених понуда није било. 

 
ЗА ПАРТИЈУ 1  - Електроматеријал, понуде су поднели следећи понуђачи: 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „UNIPROM“ d.o.o – Земун, Батајнички пут 
3А, ПИБ: 100014203, Матични број 
17141457 

165.788,00 
динара  

198.945,60 
динара  

 
2. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 

Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

175.311,00 
динара  

210.373,20 
динара  

 
 
ЗА ПАРТИЈУ 2- Материјал за водовод и канализацију, понуде  су поднели следећи 
понуђачи: 
 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o – 
Београд , Нови  Београд, др Ивана Рибара 
115а, ПИБ:101684693, Матични број 
07479565 

327.730,00 
динара  

 

393.276,00 
динара  

 

2. DOO „EKOTERM“ – Сремска Митровица, 
Бранка Ћопића бр. 38, ПИБ: 102550409, 
Матични број 08775958 

185.590,23 
динара  

222.708,28 
динара  

 
3. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 

Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

190.261,00 
динара  

228.313,20 
динара  

 
 
ЗА ПАРТИЈУ 3 – вичана роба , понуде су  поднели следећи понуђачи :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o – 
Београд , Нови  Београд, др Ивана Рибара 
115а, ПИБ:101684693, Матични број 
07479565 

77.825,00 
динара 

 

93.390,00 
динара 

2. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 
Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

80.261,50 
динара 

96.313,80 
динара 



 
ЗА ПАРТИЈУ 4 – резервни делови за машине и опрему , понуде су  поднели следећи 
понуђачи :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „TESLA“DOO – Сремска Митровица, Краља 
Петра I br. 102, ПИБ: 104423311, Матични 
број 20163097 

27.858,34 
динара  

 

33.430,00 
динара 

2. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 
Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

50.148,00 
динара 

60.177,60 
динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 5 – боје, лакови и материјал за кречење , понуде су  поднели следећи 
понуђачи :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o – 
Београд , Нови  Београд, др Ивана Рибара 
115а, ПИБ:101684693, Матични број 
07479565 

219.150,00 
динара  

 

262.980,00 
динара 

2. „ROMA COMPANY“ D.O.O  - Ниш, Милана 
Решетара бр. 11, ПИБ:  100012726, Матични 
број 07916299 

171.923,00 
динара 

206.307,60 
динара 

3. „ПРОМЕТ“ Трговинска радња, комисион и 
радња за завршне радове – Сремска 
Митровица 

182.216,67 
динара 

218.660,00 
динара 

4. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 
Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

182.939,00 
динара 

219.526,80 
динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 6 – даске, летве и друго , понуде су  поднели следећи понуђачи :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o – 
Београд , Нови  Београд, др Ивана Рибара 
115а, ПИБ:101684693, Матични број 
07479565 

151.210,00 
динара  

 

181.452,00 
динара 

2. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 
Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

146.266,00 
динара 

175.519,20 
 динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 7 – цеви и жица , понуде су  поднели следећи понуђачи :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o – 
Београд , Нови  Београд, др Ивана Рибара 

142.055,00 
динара  

170.466,00 
динара 



115а, ПИБ:101684693, Матични број 
07479565 

 

4. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 
Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

152.679,00 
динара 

183.214,80 
динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 8 – остали материјал , понуду је  поднео следећи понуђач :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 
Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

240.891,00 
динара 

289.069,20 
 динара 

 
Након прегледа документације, констатовано је следеће: 

- Понуда понуђача Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o - Београд није прихватљива 
за партије 2, 5 и 6, обзиром да прелази износ процењене вредности јавне набавке; 

- Понуда понуђача „ROMA COMPANY“ D.O.O  - Ниш није прихватљива, понуђач уз 
понуду није  доставио образац трошкова припреме пунуде број 6.3. који чини 
саставни и обавезни део понуде; 

- Понуда понуђача DECOR LIFE DOO Сремска Митровица није прихватљива за 
партије 1, 4, 7 и 8, обзиром да прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 
Понуде осталих понуђача, као и понуде наведених понуђача за остале партије су 
прихватљиве, обзиром да испуњавају све обавезне и додатне услове за учешће у овом 
поступку јавне набавке. 
На основу примене критеријума најнижа понуђена цена, Комисија за јавну набавку је 
рангирала приспеле прихватљиве понуде: 
 
ЗА ПАРТИЈУ 1  - Електроматеријал, понуде су поднели следећи понуђачи: 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „UNIPROM“ d.o.o – Земун, Батајнички пут 
3А, ПИБ: 100014203, Матични број 
17141457 

165.788,00 
динара 

198.945,60 
динара  

 
 
ЗА ПАРТИЈУ 2- Материјал за водовод и канализацију, понуде  су поднели следећи 
понуђачи: 
 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. DOO „EKOTERM“ – Сремска Митровица, 
Бранка Ћопића бр. 38, ПИБ: 102550409, 
Матични број 08775958 

185.590,23 
динара  

222.708,28 
динара  

 
2. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 

Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

190.261,00 
динара  

228.313,20 
динара  

 



 
ЗА ПАРТИЈУ 3 – вичана роба , понуде су  поднели следећи понуђачи :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o – 
Београд , Нови  Београд, др Ивана Рибара 
115а, ПИБ:101684693, Матични број 
07479565 

77.825,00 
динара  

 

93.390,00 
динара 

2. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 
Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

80.261,50 
динара 

96.313,80 
динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 4 – резервни делови за машине и опрему , понуде су  поднели следећи 
понуђачи :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „TESLA“DOO – Сремска Митровица, Краља 
Петра I br. 102, ПИБ: 104423311, Матични 
број 20163097 

27.858,34 
динара  

 

33.430,00 
динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 5 – боје, лакови и материјал за кречење , понуде су  поднели следећи 
понуђачи :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ПРОМЕТ“ Трговинска радња, комисион и 
радња за завршне радове – Сремска 
Митровица 

182.216,67 
динара 

218.660,00 
динара 

2. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 
Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

182.939,00 
динара 

219.526,80 
динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 6 – даске, летве и друго , понуде су  поднели следећи понуђачи :  
2. „DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица, 

Паланка бр. 112, ПИБ: 106283637, Матични 
број 20570288 

146.266,00 
динара 

175.519,20 
 динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 7 – цеви и жица , понуде су  поднели следећи понуђачи :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o – 
Београд , Нови  Београд, др Ивана Рибара 
115а, ПИБ:101684693, Матични број 
07479565 

142.055,00 
динара  

 

170.466,00 
динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 8 – остали материјал није приспела ниједна прихватљива понуда, те ће 
наручилац донети одлуку о обустави поступка за наведену партију.  



Применом  критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање приспелих 
прихватљивих понуда, те Комисија предлаже директору Дома ученика средњих школа у 
Сремској Митровици да донесе следећу : 

 
О Д Л У К У 

Уговори о јавној набавци добара – Потрошни материјал  по партијама за потребе 
Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици по партијама додељују се: 

 
партија 1 – електроматеријал 
„UNIPROM“d.o.o – Земун 
 
партија 2 – материјал за водовод и канализацију 
DOO „EKOTERM“ – Сремска Митровица 
 
партија 3 – вијчана роба 
Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o – Београд 

 
партија 4 – резервни делови за машине и опрему 
„TESLA“DOO – Сремска Митровица 
 
партија 5 – боје, лакови и материјал за кречење 

          „ПРОМЕТ“ Трговинска радња, комисион и радња за завршне радове – Сремска   
           Митровица 
 

партија 6 – даске, летве и друго 
„DECOR LIFE“ DOO – Сремска Митровица 
 
партија 7 – цеви и жица 
Трговинско предузеће „BOJAN“ d.o.o - Београд 

 
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

              
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 

Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

                                                                                               
                                        За наручиоца 
                                                                                             Дом ученика средњих школа 
           Сремска Митровица                                      

                                                        
                                       


