
 
Број:479 
Датум:09.06.2017. 
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 478 од 09.06.2017. 
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 4/2017 додељују  
се следећим  понуђачима: 

 
партија 1 – електроматеријал 
C&M DOO Рума 
партија 2 – материјал за водовод и канализацију 
DOO „EKOTERM“ – 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 
„EURO OKOV“ DOO за производњу, трговине и услуге, Ветерник 
партија 8 – остали материјал 
„ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови Сад 
партија 9 – ситан инвентар 
„ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови Сад 
партија 10 – остали ситан инвентар (тракасте завесе) 
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и монтажу тешке    
конфекције „АNKABO“ УБ               
 
 

      
 
 

 



Образложење 
 
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 278 од 26.04.2017. 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 износи 2.550.000,00 динара без ПДВ. 
Партија 1-  Електроматеријал, процењена вредност 416.666,66 динара без ПДВ 
Партија 2 – Материјал за водовод и канализацију, процењена вредност 508.333,33 динара 
без ПДВ 
Партија 3 – Вијчана роба, процењена вредност 125.000,00 динара без ПДВ 
Партија 4 – Резервни делови за машине и опрему, процењена вредност 83.333,33 динара 
без ПДВ 
Партија 5 – Боје, лакови и материјал за кречење, процењена вредност 508.333,33 динара 
без ПДВ 
Партија 6 – Даске, летве и друго, процењена вредност 283.333,33 динара без ПДВ 
Партија 7 – Цеви и жица, процењена вредност 83.333,33 динара без ПДВ 
Партија 8 – Остали материјал, 116.666,66 динара без ПДВ 
Партија 9 – Ситан инвентар, процењена вредност 208.333,33 динара без ПДВ 
Партија 10 – Остали ситан инвентар (тракасте завесе) , процењена вредност 216.666,66 
динара без ПДВ 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  
31000000 – Потрошни материјал за одржавање зграде,  31681410 електрични материјали, 
44115210 водоинсталатерски материјал, 445300000 – вијци, 44800000 боје,  
разни резервни делови 34913000,  цеви 44163100, 44191000 разни  
грађевински материјал од дрвета, кухињско посуђе 39221100, завесе 39515100 

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 01.06.2017. године до 09:00 часова, примљено је 11 понуда од 
следећих понуђача: 
 
Р.бр. Број под 

којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 372 DOO „ELECOM SISTEM“  Београд 26.05.2017. 
године 

08:07 
часова 

2. 389 „UNIPROM“ DOO Земун 29.05.2017. 
године 

07:36 
часова 

3. 390 „EURO OKOV“ DOO за производњу, 
трговине и услуге, Ветерник 

29.05.2017. 
године 

07:36 
часова 

4. 391 Предузеће за производњу, промет и 
услуге „ВЕЛМА“ ДОО Ваљево 

29.05.2017. 
године 

07:36 
часова 

5. 416 „ПРОМЕТ“ Трговинска радња, 
комисион и радња за завршне радове – 

29.05.2017. 
године 

11:00 
часова 



Сремска Митровица, Зоран 
Максимовић предузетник 

6. 424 „ЈОВСТА“ ДОО Београд 31.05.2017. 
године 

07:32 
часова 

7. 425 Друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу и 
монтажу тешке конфекције 
„АNKABO“ УБ 

31.05.2017. 
године 

07:32 
часова 

8. 426 „IBREA“ DOO Горњи Милановац 31.05.2017. 
године 

07:32 
часова 

9. 428 „EKOTERM“ DOO Сремска 
Митровица 

01.06.2017. 
године 

07:45 
часова 

10. 430 „TEHNOBIRO INŽENJERING“ DOO 
Нови Сад 

01.06.2017. 
године 

08:38 
часова 

11. 431 C&M DOO Рума 01.06.2017. 
године 

08: 46 
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. DOO „ELECOM SISTEM“  Београд, 
Владимира Поповића 26/3А, ПИБ: 
100012105, матични број:17233670 

508.375,00 
динара 

610.050,00 
динара 

2. „UNIPROM“ DOO Земун, Батајнички пут 
3А, ПИБ: 100014203, Матични 
број:17141457 

484.531,00 
динара 

581,437,20 
динара 

3. Предузеће за производњу, промет и услуге 
„ВЕЛМА“ ДОО Ваљево, Заобилазни пут бб, 
ПИБ: 101904083, Матични број 07368127 

407.016,31 
динар 

488.419,57 
динара 

4. „IBREA“ DOO Горњи Милановац, Иве Лоле 
Рибара 10, ПИБ: 107659818, Матични 
број:20846470 

278.556,70 
динара 

334.268,04 
динара 

5. C&M DOO Рума, Главна 76, ПИБ: 
101913352, Матични број: 08194602 

382.283,00 
динара 

458.739,60 
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 

461.933,00 
динара 

554.319,60 
динара 

2. „ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови 
Сад , Булевар Ослобођења бр. 3, ПИБ: 
102328938, Матични број. 08774897 

505.604,00 
динара 

606.724,80 
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, Пушкинова 14 

376.550,00 
динара  

 

451.860,00 
динара 

2. „ЈОВСТА“ ДОО Београд, Обреновац, 
Осредак 106 а, ПИБ: 104209367, Матични 
број 20103477 

421.170,00 
динара 

505.404,00 
динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 6 – даске, летве и друго , понуду је   поднео следећи понуђач :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „EURO OKOV“ DOO за производњу, 
трговине и услуге, Ветерник, Железничка 6, 
ПИБ: 101704619, Матични број: 08767203 

244.824,60 
динара 

293.789,52 
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. „ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови 
Сад , Булевар Ослобођења бр. 3, ПИБ: 
102328938, Матични број. 08774897 

97.090,00 
динара 

116.508,00 
динара 

 
ЗА ПАРТИЈУ 9  -  ситан инвентар , понуду су поднели следећи понуђачи:  
 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „EURO OKOV“ DOO за производњу, 
трговине и услуге, Ветерник, Железничка 6, 
ПИБ: 101704619, Матични број: 08767203 

86.624,00 
динара 

103.948,80  
динара 

2. „ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови 
Сад , Булевар Ослобођења бр. 3, ПИБ: 
102328938, Матични број. 08774897 

 
191.040,00 

динара 

 
229.248,00 

динара 
 
ЗА ПАРТИЈУ 10  -  остали ситан инветар ( тракасте завесе) , понуду су поднели следећи 
понуђачи:  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за 
производњу и монтажу тешке конфекције 
„АNKABO“ УБ 

152.778,00 
динара 

183.333,60 
динара 

2. „ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови 
Сад , Булевар Ослобођења бр. 3, ПИБ: 
102328938, Матични број. 08774897 

 
210.300,00 

динара 

 
252.360,00 

динара 



 
За партију 3 – вијчана роба, партију 4 резервни делови за машине и опрему и 

партију 7 – цеви и жица није приспела ниједна понуда. 
 

Након прегледа документације, констатовано је следеће: 
 
- Понуде понуђача DOO „ELECOM SISTEM“  Београд, „UNIPROM“ DOO Земун и    
Предузеће за производњу, промет и услуге „ВЕЛМА“ ДОО Ваљево нису  одговарајуће, а 
самим тим нису ни прихватљиве, с обзиром да није попуњен прописани образац структуре 
цена за партију 1, који је дат у изменама и допунама конкурсне документације. 
- Понуда понуђача „IBREA“ DOO Горњи Милановац није прихватљива за партију  1 - 
електроматеријал , обзиром да је  понуђач у тачки 21. „Флуо наградна арматура 2*36 вати“ 
понудио цену  за позицију „отворена“ 10 ком , по цени од 1960,20 динара, док за позицију 
„затворена“ 10 ком није дао понуђену цену. 

Наручилац се писменим путем обратио понуђачу „EURO OKOV“ DOO за 
производњу, трговине и услуге, Ветерник писменим дописом бр. 453 од 05.06.2017. 
године, путем мејла, да достави детаљно образложење саставних делова понуђене цене за 
партију број 9 – ситан инвентар, због сумње у постојање неуобичајено ниске цене и то 
посебно у погледу ставке 4,5 и 6, обзиром да наручилац наведене артикле користи за 
електропарну конвекцијску пећницу. 
 Такође, на основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкамa наручилац је упутио 
допис „EURO OKOV“ DOO за производњу, трговине и услуге, Ветерник да у року од два 
дана од дана пријема овог поднеска достави додатна објашњења која ће помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда и то тако што  „EURO OKOV“ DOO за 
производњу, трговине и услуге, Ветерник треба да у наведеном року достави узорке 
производа по ставкама 1,2,3, 4,5 и 6 ради утврђивања истоветности тражених и понуђених 
производа. 
 Обзиром да „EURO OKOV“ DOO за производњу, трговине и услуге, Ветерник, није 
поступио по захтеву, понуда за партију 9 је  неприхватљива. 

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: 
 
партија 1  - Електроматеријал 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. C&M DOO Рума, Главна 76, ПИБ: 
101913352, Матични број: 08194602 

382.283,00 
динара 

458.739,60 
динара 

 
партија 2 - Материјал за водовод и канализацију 
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, 

461.933,00 
динара 

554.319,60 
динара 



Матични број 08775958 
2. „ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови 

Сад , Булевар Ослобођења бр. 3, ПИБ: 
102328938, Матични број. 08774897 

505.604,00 
динара 

606.724,80 
динара 

 
партија 5 – боје, лакови и материјал за кречење  
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, Пушкинова 14 

376.550,00 
динара  

 

451.860,00 
динара 

2. „ЈОВСТА“ ДОО Београд, Обреновац, 
Осредак 106 а, ПИБ: 104209367, Матични 
број 20103477 

421.170,00 
динара 

505.404,00 
динара 

 
партија 6  – даске, летве и друго  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „EURO OKOV“ DOO за производњу, 
трговине и услуге, Ветерник, Железничка 6, 
ПИБ: 101704619, Матични број: 08767203 

244.824,60 
динара 

293.789,52 
динара 

 
партија 8 – остали материјал  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови 
Сад , Булевар Ослобођења бр. 3, ПИБ: 
102328938, Матични број. 08774897 

97.090,00 
динара 

116.508,00 
динара 

 
партија 9  -  ситан инвентар  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови 
Сад , Булевар Ослобођења бр. 3, ПИБ: 
102328938, Матични број. 08774897 

 
191.040,00 

динара 

 
229.248,00 

динара 
 

партија  10  -  остали ситан инветар ( тракасте завесе) ,  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за 
производњу и монтажу тешке конфекције 
„АNKABO“ УБ 

152.778,00 
динара 

183.333,60 
динара 

2. „ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови 
Сад , Булевар Ослобођења бр. 3, ПИБ: 
102328938, Матични број. 08774897 

 
 

210.300,00 
динара 

 
 

252.360,00 
динара 



  


