
 
Број: 829 
Датум: 03.10.2016. 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 828 од 03.10.2016. 
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 радова – текуће поправке и 

одржавање зграде, партија 3 – радови на одржавању електричних инсталација, у 
Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, број јавне набавке 1.3.1/2016, 
додељују се следећем понуђачу: 

Драган Тешић предузетник, постављање електричних инсталација „ТЕША 
ЕЛЕКТРИК“ Сремска Митровица, улица Његошева број 10/2, ПИБ 109606438, 
матични број 64300563. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 779 од 19.09.2016. 
године покренут је поступак јавне набавке мале вредности радова – Текуће поправке и 
одржавање зграде, партија 3 – радови на одржавању електричних инсталација у Дому 
ученика средњих школа у Сремској Митровици. 

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. 
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 30.09.2016. године до 08:15 часова, примљенo је 5 (пет) 
понудa од следећих понуђача: 

 



Р.бр. Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 811 Предузеће за пројектовање ДОО„ЛВД 
– ИНЖЕЊЕРИНГ“ Шид 

29.09.2016. 
године 

08:10 
часова 

2. 812 „ЧЕГАР ЕЛЕКТРО“ ДОО – Бачка 
Паланка 

29.09.2016. 
године 

08:15 
часова 

3. 819 Друштво за производњу, промет и 
услуге „БОРАД“ ДОО Сремска 
Митровица 

29.09.2016. 
године 

14:10 
часова 

4. 820 Драган Тешић предузетник, 
постављање електричних инсталација 
„ТЕША ЕЛЕКТРИК“ Сремска 
Митровица 

29.09.2016. 
године 

14:50 
часова 

5. 821 Сандра Дуждевић ПР 
Електроинсталатерска, трговинско 
превозничка радња „ДДМ“ Сремска 
Митровица 

30.09.2016. 
године 

08:15 
часова 

 
Неблаговремених понуда није било. 
За јавну набавку мале вредности, текуће поправке и одржавање зграде партија 3 – 

радови на одржавању електричних инсталација, понуду су поднели следећи понуђачи: 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Предузеће за пројектовање ДОО„ЛВД – 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ Шид, ПИБ:101546639         
Матични број:08384029 

195.000,00 
динара без 
ПДВ 
 

234.000,00 
динара са ПДВ 
 

2. „ЧЕГАР ЕЛЕКТРО“ ДОО – Бачка Паланка, 
ПИБ:100752590, матични број:08717966 

234.000,00 
динара са ПДВ 

280.800,00 
динара са ПДВ 

3. Друштво за производњу, промет и услуге 
„БОРАД“ ДОО Сремска Митровица ул.   
Владимира Матијевића бр.96а, ПИБ 
105574832, матични број 20411848 

136.500,00 
динара без 
ПДВ 

163.800,00 
динара са ПДВ 

4. Драган Тешић предузетник, постављање 
електричних инсталација „ТЕША 
ЕЛЕКТРИК“ Сремска Митровица, улица 
Његошева број 10/2, ПИБ 109606438, 
матични број 64300563 

84.000,00 
динара без 
ПДВ 
 

100.800,00 
динара са ПДВ 
 

5. Сандра Дуждевић ПР Електроинсталатерска, 
трговинско превозничка радња „ДДМ“ 
Сремска Митровица, ПИБ 106886906.  

150.000,00 
динара без 
ПДВ 
 

180.000,00 
динара са ПДВ 
 

 



Увидом у примљене понуде утврђено је да су понуде понуђача Предузеће за 
пројектовање ДОО„ЛВД – ИНЖЕЊЕРИНГ“ Шид, „ЧЕГАР ЕЛЕКТРО“ ДОО – Бачка 
Паланка и Сандра Дуждевић ПР Електроинсталатерска, трговинско превозничка радња 
„ДДМ“ Сремска Митровица неприхватљиве из разлога што прелазе износ процењене 
вредности јавне набавке, док су прихватљиве понуде понуђача Друштво за производњу, 
промет и услуге „БОРАД“ ДОО Сремска Митровица и Драган Тешић предузетник, 
постављање електричних инсталација „ТЕША ЕЛЕКТРИК“ Сремска Митровица, јер 
испуњавају све обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  а при томе 
не прелазе износ процењене вредности јавне набавке. 

На основу примене критеријума најнижа понуђена цена, Комисија за јавну набавку 
је рангирала приспеле прихватљиве понуде: 
 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Драган Тешић предузетник, постављање 
електричних инсталација „ТЕША 
ЕЛЕКТРИК“ Сремска Митровица 

84.000,00 
динара без 
ПДВ 

100.800,00 
динара са ПДВ 

 
2. Друштво за производњу, промет и услуге 

„БОРАД“ ДОО Сремска Митровица 
136.500,00 
динара без 
ПДВ 

163.800,00 
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 

 
Уговор о јавној набавци радова – Текуће поправке и одржавање зграде, партија 3 – 

радови на одржавању електричних инсталација, за потребе Дома ученика средњих школа у 
Сремској Митровици додељује се следећем понуђачу: 
 Драган Тешић предузетник, постављање електричних инсталација „ТЕША 
ЕЛЕКТРИК“ Сремска Митровица, улица Његошева број 10/2, ПИБ 109606438, матични 
број 64300563.   

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 

                                                                                                     


