
              

ЈКП "НИСКОГРАДЊА" 

Међај 19,Ужице 

Број: 01-18/4 

Датум:12.06.2018. год. 

                 Ужице 

  

 На основу  члана  108 ЗЈН( Сл. Гласник РС БР. 124/2012.)  члана 45 статута ЈКП 

„Нискоградња“  и  на основу Извештаја комисије за јавне набавке,доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

У  поступку набавке мале вредности ЈНМВ  01-18/4 услуга    – поправка и одржавање 

моторних возила, машина и припадајуће опреме  

Предмет јавне набавке су  услуге. Набавка је  обликована по партијама. Планирана 

вредност  јавне набавке   у финансијском плану на конту 532 у износу 5.000.000 динара 

Процењена вредност партија а на основу спецификације услуга дате по партијама 

износи: 

 

Партија 1. Услуге ремонта пнеуматских  вентила и цилиндара 300.000,00дин 

Партија 2. Услуге одржавања и поправке бош-пумпи и дизни 250.000,00 дин 

Партија 3. Услуге машинске обраде мотора 250.000,00 дин 

Партија 4. Услуге поправке гибњева 250.000,000дин 

Партија 5. Услуге машинске обраде са материјалом 200.000,00 дин 

Партија 6. Услуге поправке турбо компресора и водених пумп 250.000,000дин 

Партија 7. Услуге поправке и баждарења тајографа150.000,00 дин 

Партија 8.  Вулканизерске услуге 150.000,00 дин 

Партија 9. Услуге израде хидрауличних црева 100.000,000дин 

Партија 10. Услуге дефектаже и поправке  и ремонта хидрауличних мотора, вентила, пумпи и 

цилндара 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда , 

Комисија је у Извештају  о стручној оцени понуда  01-18/4 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 Директор Снежана Милутиновић је 

донео 

  

ОДЛУКУ  

о избору најповољнијег понуђача за реализацију набавке услуга по партијама. 

 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда 01-17/4 од 12.06.2018. године за набавку 

услуга који је сачинила Комисија за јавну набавку. 

- Додељује се Уговор: 

 за партију1- Услуге ремонта пнеуматских и хидрауличних вентила и цилиндара понуђачу 

СЗР „Лека“ Севојно; вредност уговорених  услуга  је 265.000,00 динара  без пдв а ,   понуђач 

није  у систему пдв а 



 за партију 2 - Услуге одржавања и поправке бош-пумпи и дизни понуђачу СЗР „Вуковић“ 

Стапари вредност уговорених услуга 88.000,00 динара  без пдв а.  дин. 

-  за партију 3 -Услуге машинске обраде мотора – ПР Ремонт, Висибаба, вредност уговорених 

услуга је 32.400,00 динара без пдв. понуђач није у сустему пдв а 

- за партију 4 -Услуге поправке гибњева СЗР „Виг ауто“, Волујац, вредност уговорених услуга 

је 229..500,00 динара без пдв понуђач није  у систему пдв а, 

- за партију 5 - Услуге машинске обраде са материјалом СЗР „Машинац“ Севојно , вредност 

уговорених услуга је 130.500,00, динара без пдв а  понуђач није  у систему пдв а  . 

- За партију 7 - Услуге поправке и баждарења тахографа Ауто центар АЦП  доо Пожега, 

вредност уговорених услуга је 83.000,00, динара без пдв, са пдв ом 99.600,00 динара 

-  За партију 8  Вулканизерске услуге - вулканизерска радња Млађо плус Севојно вредност 

уговорених услуга је 91.700,00 динара без пдв а  понуђач није  у систему пдв а  . 

 

-  за партију 9 - Услуге израде хидрауличних црева , понуђачу  Конект П предузетничка 

радња Севојно - вредност уговорених услуга је 49.845,79 , динара без пдв а , са пдв ом 

59.814,94  

 за партију 10 – . Услуге дефектаже и поправке  и ремонта хидрауличних мотора, вентила, 

пумпи и цилиндара понуђачу Мобил хидраулик сервис  Стопања, вредност уговорених услуга 

је 192.000,00, динара без пдв а  понуђач није  у систему пдв а  . 

  

 

На основу Oдлуке Директора о покретању поступка јавне набавке мале вредности  услуга  , 

бр.01-18/5 од 04.06.2018. године,   сачињена је конкурсна  документација  Благовремено  до 

12.06.2018.  године,  

 

ПРИСТИГЛА ЈЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

Понуда бр 07/06 од СЗР“ Лека“ Севојно Браће Чолић 121,Матични број 5775524, Пиб 

102732198  које заступа Слободан Лекић; понуда у износу од 265.750,00 динара без пдв је 

прихватљива   па је применом критеријума најнижа понуђена цена Комисија у Извештају 

предложила ову понуду као најповољнију. 

ПРИСТИГЛА ЈЕ  ЗА ПАРТИЈУ 2 

Понуда од СЗР „Вуковић“ Стапари  ;Матични број 61669078 Пиб 106148358 које заступа 

Милисав Вуковић понуда у износу од 88.000,00 је прихватљива и применом критеријума 

најнижа понуђена цена Комисија је у Извештају предложила ову понуду као најповољнију. 

ПРИСТИГЛА ЈЕ  ЗА ПАРТИЈУ 3 

Понуда  од ПР Ремонт Висибаба кога заступа Видић Небојша , Матични број 61743251, Пиб 

106020198 ;понуда у износу од 32.400,00 динара без пдв  је прихватљива, применом 

критеријума најнижа понуђена цена Комисија у Извештају предложила ову понуду као 

најповољнију 

ПРИСТИГЛА ЈЕ  ЗА ПАРТИЈУ 4 

Понуда  од „Виг ауто“, кога заступа Горан Вилотијевић, Матични број 62815906, Пиб 

107543793 понуда у износу 110,500,00динара  понуда је  прихватљива. Применом критеријума 

најнижа понуђена цена Комисија у Извештају  предложила ову понуду као најповољнију.;  

 ПРИСТИГЛА ЈЕ   ЗА ПАРТИЈУ 5 

Понуда  од СЗР „ Машинац“ Севојно кога заступа Драган Томовић , Матични број 56860029, 

Пиб 103859233 ;понуда у износу од 130.500,00 динара без пдв а испуњава све услове за учешће 



у поступку ,цена не прелази процењену вредност партије  применом критеријума најнижа 

понуђена цена Комисија у Извештају  предложила ову понуду као најповољнију. 

За партију 6 нема приспелих понуда  понуда. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 7- Услуге поправке и баждарења тахографа приспела је понуда БР. 80/2018  од 

понуђача Ауто центар –АЦП Пожега , Николе Пашића 103 А, Матични број 21068195, Пиб 

108791244; понуда у износу од је 83.000,00, динара без пдв, са пдв ом 99.600,00 динара 

испуњава све услове за учешће у поступку понуда је прихватљива, применом критеријума 

најнижа понуђена цена Комисија је у Извештају  предложила ову понуду као најповољнију 

 

 ЗА ПАРТИЈУ 8 - Вулканизерске услуге пристигла је понуда од вулканизерске радње Млађо 

плус Севојно које заступа  Костић Младен, Првомајска бб, Матични број 63367222, ПИБ 

108314975 понуда у износу од 137.676,00 динара без пдв а испуњава све услове за учешће у 

поступку понуда је прихватљива, применом критеријума најнижа понуђена цена Комисија је у 

Извештају  предложила ову понуду као најповољнију 

 

 ПРИСТИГЛА ЈЕ   ЗА ПАРТИЈУ 9 понуда од понуђача  Конект П предузетничка радња  коју 

заступа Андрија Селаковић, Севојно, Б раће Николић 268, Матични број 64201557, Пиб 

109480775; понуда у износу од49.845,79 , динара без пдв а испуњава све услове за учешће у 

поступку понуда је прихватљива, применом критеријума најнижа понуђена цена Комисија је у 

Извештају  предложила ову понуду као најповољнију 

 

ПРИСТИГЛА ЈЕ   ЗА ПАРТИЈУ 10 понуда понуђача Мобил хидраулик сервис  Стопања кога 

заступа Алуровић Раде, Горња Омашница бб, 37242 Стопања,Матични број 64723618, ПИБ 

110200982; понуда у износу од  192.000,00, динара без пдв а испуњава све услове за учешће у 

поступку понуда је прихватљива, применом критеријума најнижа понуђена цена Комисија је у 

Извештају  предложила ову понуду као најповољнију 

 

 

  

По истеку рока за заштиту права Понуђача биће закључен уговор у писаној форми. 

Поука о правном леку: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у 

року од пет дана од дана  правоснажности Одлуке.Захтев се подноси Републичкој комисији за 

зашиту права  у поступцима јавних набавки , а предаје наручиоцу. 

 

 

                                                                                                                    Директор 

           Снежана Милутиновић, дипл.ецц. 

 

 


