
 
Број: 541 
Датум: 06.07.2016. 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 540 од 06.07.2016. 
године, директор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици је донео  
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
Уговори о јавној набавци мале вредности радова – текуће поправке и 

одржавање зграде у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, број јавне 
набавке 1.3.1/2016, додељују се следећим понуђачима: 

 
Партија 1  - Радови на водоводу и канализацији  
Друштво за производњу, промет и услуге „БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 
 
Партија 2 – Радови на одржавању централног грејања 
ДОО „ЕКОТЕРМ“ Сремска Митровица 
 
Партија 4 – Столарски радови  
Друштво за производњу, промет и услуге „БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 
 
Партија 5 -  Зидарски радови 
Друштво за производњу, промет и услуге „БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 
  
Партија 6 – Остали радови 
Друштво за производњу, промет и услуге „БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 462 од 13.06.2016. године 
покренут је поступак јавне набавке мале вредности радова – Текуће поправке и одржавање 
зграде по партијама у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици по партијама. 
Укупна процењена вредност износи 4.015.000,00 динара без ПДВ. 
Партија 1  - Радови на водоводу и канализацији 



назив и ознака из општег речника набавки: 45330000 – водоинсталатерски и санитарни 
радови, процењена вредност 988.400,00 динара без ПДВ 
Партија 2 – Радови на одржавању централног грејања 
назив и ознака из општег речника набавки: 45331100 – радови на инсталацијама центалног 
грејања, процењена вредност 695.200,00 динара без ПДВ 
Партија 3 -  Радови на одржавању електричних инсталација 
назив и ознака из општег речника набавки: 50711000  - услуге поправке и одржавање 
електричних инсталацијама у зградама, процењена вредност 138.000,00 динара без ПДВ 
Партија 4 – Столарски радови, процењена вредност 640.000,00 динара без ПДВ 
Партија 5 -  Зидарски радови,  
назив и ознака из општег речника набавки: 45262500 – зидарски радови, процењена 
вредност 1.274.400,00 динара без ПДВ 
Партија 6 – Остали радови, 45112710 радови на пејсажном уређивању зелених површина, 
процењена вредност 279.000,00 динара без ПДВ 
 

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 04.07.2016. године до 09:00 часова, примљено је две понуде од 
следећих понуђача: 
 
Р.бр. Број под 

којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 519 Друштво за производњу, промет и 
услуге „БОРАД“ ДОО Сремска 
Митровица 

04.07.2016. 
године 

7:55 
часова 

2. 520 
522 

ДОО „ЕКОТЕРМ“ Сремска Митровица 
-са допуном од 04.07.2016. године у 
8.40 часова 

04.07.2016. 
године 

7:57 
часова 

 
Неблаговремених понуда није било. 
  
ЗА ПАРТИЈУ 1  - Радови на водоводу и канализацији, понуду су поднели следећи 
понуђачи: 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Друштво за производњу, промет и услуге 
„БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 

973.700,00 
динара без 
ПДВ 

 

1.168.440,00 
динара са ПДВ 

 

2. ДОО „ЕКОТЕРМ“ Сремска Митровица 
 

941.400,00 
динара без 
ПДВ 

1.129.680,00 
динара са ПДВ 

 



ЗА ПАРТИЈУ 2  - Радови на одржавању централног грејања, понуду је поднео следећи 
понуђач 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. ДОО „ЕКОТЕРМ“ Сремска Митровица 
 

658.585,00 
динара без 
ПДВ 

790.302,00 
динара са ПДВ 

 
 
ЗА ПАРТИЈУ 3 – Радови на одржавању електричних инсталација није приспела ниједна 
понуда  
 
ЗА ПАРТИЈУ 4 – Столарски радови, понуду је поднео следећи понуђач 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Друштво за производњу, промет и услуге 
„БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 

631.000,00 
динара без 
ПДВ 

757.200,00 
динара са ПДВ 

 
 
ЗА ПАРТИЈУ 5 – Зидарски  радови, понуду је поднео следећи понуђач 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Друштво за производњу, промет и услуге 
„БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 

1.191.390,00 
динара без 
ПДВ 

1.429.668,00 
динара са ПДВ 

 
 
ЗА ПАРТИЈУ 6 – Остали радови, понуду је поднео следећи понуђач 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Друштво за производњу, промет и услуге 
„БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 

274.350,00 
динара без 
ПДВ  

329.220,00 
динара са ПДВ 

 
Понуда  понуђача Друштво за производњу, промет и услуге „БОРАД“ ДОО Сремска 
Митровица за партије 1,4,5 и 6 је прихватљива, јер испуњава све обавезне и додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке. 
Понуда понуђача ДОО „ЕКОТЕРМ“ Сремска Митровица за партију 1 – радови на 
водоводу и канализацији није прихватљива, обзиром да понуђач није доставио доказе о 
испуњености додатних услова у погледу кадровског капацитета, односно исти није 
доставио доказ за тражене раднике и то диплому или сертификат о обучености за зидара, 
тесара и водоинсталатера, као и доказ о њиховом радном ангажовању код понуђача. 
Понуда понуђача ДОО „ЕКОТЕРМ“ Сремска Митровица је прихватљива за партију 2 – 
радови на одржавању централног грејања, обзиром да испуњава 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  - Радови на водоводу и канализацији 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Друштво за производњу, промет и услуге 
„БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 

973.700,00 
динара без 
ПДВ 

1.168.440,00 
динара са ПДВ 
 

 
ЗА ПАРТИЈУ 2  - Радови на одржавању централног грејања 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. ДОО „ЕКОТЕРМ“ Сремска Митровица 
 

658.585,00 
динара без 
ПДВ 

790.302,00 
динара са ПДВ 

 
 
ЗА ПАРТИЈУ 4 – Столарски радови 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Друштво за производњу, промет и услуге 
„БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 

631.000,00 
динара без 
ПДВ 

757.200,00 
динара са ПДВ 

 
 
ЗА ПАРТИЈУ 5 – Зидарски  радови 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Друштво за производњу, промет и услуге 
„БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 

1.191.390,00 
динара без 
ПДВ 

1.429.668,00 
динара са ПДВ 

 
 
ЗА ПАРТИЈУ 6 – Остали радови 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Друштво за производњу, промет и услуге 
„БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 

274.350,00 
динара без 
ПДВ  

329.220,00 
динара са ПДВ 

 
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 радова  – Текуће поправке и одржавање зграде за потребе 

Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици по партијама додељују се: 
 

Партија 1  - Радови на водоводу и канализацији  
Друштво за производњу, промет и услуге „БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 



 
Партија 2 – Радови на одржавању централног грејања 
ДОО „ЕКОТЕРМ“ Сремска Митровица 
 
Партија 4 – Столарски радови  
Друштво за производњу, промет и услуге „БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 
 
Партија 5 -  Зидарски радови 
Друштво за производњу, промет и услуге „БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 
  
Партија 6 – Остали радови 
Друштво за производњу, промет и услуге „БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 

 
 

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  

         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


