
 
Број:650 
Датум:25.08.2017. 
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 649 од 25.08.2017. 
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, за 

партију 1 – електроматеријал, у Дому ученика средњих школа у Сремској 
Митровици, број јавне набавке 4/2017 додељује  се следећем понуђачу: 

 
партија 1 – електроматеријал 
 „IBREA“ DOO Горњи Милановац 

      
 

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 за све партије износи 2.550.000,00 динара без ПДВ. 
Партија 1-  Електроматеријал, процењена вредност 416.666,66 динара без ПДВ 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  
31000000 – Потрошни материјал за одржавање зграде, 31681410 електрични материјали 

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, примљене су понуде 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. 391 Предузеће за производњу, промет и 
услуге „ВЕЛМА“ ДОО Ваљево 

29.05.2017. 
године 

07:36 
часова 

4. 426 „IBREA“ DOO Горњи Милановац 31.05.2017. 
године 

07:32 
часова 

5. 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 

 
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. 

На основу члана 93. Закона о јавним набавкама, наручилац Дом ученика средњих 
школа у Сремској Митровици се обратио дописом понуђачу „IBREA“ DOO Горњи 
Милановац  са захтевом за појашњење да ли се понуђена цена у партији 1 – 
електроматеријал, у обрасцу структуре цена у позицији 21. у износу од 1960,20 динара без 
ПДВ односи и на отворене и затворене флуо надградне арматуре, као и за сагласност за 
исправку рачунске грешке. 



Понуђач „IBREA“ DOO Горњи Милановац је дана 25.08.2017. године, доставио 
појашњење да се цена у позицији 21 у износу од 1960,20 динара без ПДВ односи и на 
отворене и затворене флуо надградне арматуре, те је доставио и сагласност за исправку 
рачунске грешке. 

Понуде понуђача „IBREA“ DOO Горњи Милановац и C&M DOO Рума, 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. „IBREA“ DOO Горњи Милановац, Иве Лоле 
Рибара 10, ПИБ: 107659818, Матични 
број:20846470 

298.158,70 
динара 

357.790,44 
динара 

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

382.283,00 
динара 

458.739,60 
динара 

 
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 добара – Потрошни материјал, за партију 1 – 

електроматеријал, за потребе Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици 
додељује  се: 

партија 1 – електроматеријал 
„IBREA“ DOO Горњи Милановац 
        
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 

           


