
             
ЈКП "НИСКОГРАДЊА" 
Међај 19,Ужице 
 Број: 01-18/5 

 Датум: 12.06.2018. год. 
    Ужице 
  
 На основу  члана  108 ЗЈН( Сл. Гласник РС БР. 124/2012,14/2015,68/2015)  члана 45 статута 
ЈКП „Нискоградња“  и  на основу Извештаја комисије за јавне набавке, доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У  поступку набавке мале вредности  01-18/5 набавка добра  експлозивни материјал 

 

Предмет јавне набавке су  добра. Набавка није обликована по партијама.  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда , Комисија је у Извештају  о стручној оцени понуда 01-18/5 од 12.06.2018.године, 

оценила и рангирала понуде те Директору ЈКП  „Нискоградња“предложила најповољније 

понуде за спровођење предметне јавне  набавке. 

На основу законског овлашћења и предлога Комисије Директорка Снежана 

Милутиновић је донела 

  

Одлуку  

о избору најповољнијег понуђача за реализацију  

набавке добра експлозивни материјал 

 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда 01-18/5 од 12.06.2018.године за набавку 

добра  експлозивни материјал који је сачинила Комисија за јавну набавку, додељује се Уговор 

понуђачу:  TRAYAL KORPPRACIJA AD Крушевац 37000, Паруновачка 18 V. Вредност 

уговорених  добара 1.239.035,00  динара без ПДВ а  односно 1.486.842,00,00 динара са ПДВ- 

ом. 

Образложење: 

 

На основу Oдлуке Директора о покретању поступка јавне набавке мале вредности   набавка 

добра – експлозивни материјал  бр.01-17/6 од 04.05.2017. године,   сачињена је конкурсна  

документација  Благовремено  до 31.05.2017.  године  пристигла  је једна понуда:  

 

1. Понуда бр. 115 од 29.05.2017. године од :  TRAYAL KORPPRACIJA AD Крушевац 

37000,  Паруновачка 18 V, ПИБ 100315020, Матични број 07144083 које заступа 

Директор Милан Симић 

 

                          

Понуда бр.115 од 29.05.2017. године од :  TRAYAL KORPPRACIJA AD Крушевац 37000 

Паруновачка 18 V, ПИБ 100315020, Матични број 07144083   испуњава све  услове за учешће у 

поступку ,понуда је прихватљива, понуђено је добро   по цени од динара1.386.255,00   без ПДВ 

а  односно1.663.506,00    динара са ПДВ- ом. 

 



Применом критеријума најнижа понуђена цена Комисија је у Извештају бр 01-17/6 

предложила као најповољнију понуду, понуду бр. Понуда бр. 115 од 29.05.2016. године од :  

TRAYAL  KORPPRACIJA AD Крушевац 37000, Паруновачка 18 V . 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева  

за заштиту права,  ако је у поступку јавне набавке поднета само једна понуда ( члан 112. тачка 

5 Закона о јавним набавкама). 

 

 

 
                                                                             Директор 

                Снежана Милутиновић дипл. екон. 
 


