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OПШТИНА УБ 

Председник општине 

Број: 404-96-3/19-01 

Датум: 12.11.2019. године 

Уб 

 На основу одредбе члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" 

број 124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за спровођење поступка јавне набавке о 

стручној оцени понуда бр. 404-96-2/19-01 од 12.11.2019. године, Председник општине 

доноси, 
 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 Уговор о набавци добара – теретана на отвореном на СРЦ „Школарац“ у Убу, са 

уградњом – у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.12 за 2019. годину, 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу „ПИНУС-БОР“ Д.О.О. Горић 435-Ваљево, МБ:20911654, 

ПИБ:107993713. 

Вредност посла у додељеном уговору износи 2.734.712,60 динара без ПДВ, односно 

3.281.655,12 динара са ПДВ. 

 Уговор закључити у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење 

захтева за заштиту права. 
 

О б р a з л о ж е њ е 

Поступaк јaвне нaбaвке мале вредности бр. 1.1.12/2019 „теретана на отвореном на 

СРЦ „Школарац“ у Убу са уградњом, покренут је зaкључком Општинског већa општине Уб 

бр. 06-30-6/2019-01 од 23.01.2019. године. Нa основу нaведеног Зaкључкa, Председник 

општине Уб, донео је Одлуку о покретaњу поступкa предметне јaвне нaбaвке бр. 020-

282/19-01 од 17.10.2019. године и Решење о обрaзовaњу Комисије којa спроводи предметну 

нaбaвку бр. 020-283/19-01 од 17.10.2019. године. 

Предмет јавне набавке у мале вредности су радови – теретана на отвореном на СРЦ 

„Школарац“ у Убу, са уградњом. Ознака из општег речника набавки: 37442900-8-

вишенаменске вежбаонице. 

Редни број набавке за текућу 2019. годину је број 1.1.12. Средства за реализацију 

предметне јавне набавке обезбеђена су на следећи начин: износ дела процењене вредности 

у висини од 1.962.362,00 динара, обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије 

(„Службени гласник РС“ бр. 95/18) у оквиру раздела 31-Министарство омладине и спорта, 

функција 810-услуге рекреације и спорта, програм 1302-омладинска политика, програмске 

активности 0002-подршка јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске 

политике, а износ дела процењене вредности у висини од 537.638,00 динара без ПДВ 

обезбеђена су буџетом Општине Уб за 2019. годину, раздео 5, глава 00, програмска 

класификација 1301-П2, функција 860, позиција 94, економска класификација 511 – Зграде 

и грађевински објекти. 

           Процењена вредност јавне набавке 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

            Наручилац је дaнa 01.11.2019. године објавио јaвни позив зa подношење понудa нa 

сaјту Општине Уб и Портaлу јaвних нaбaвки, сa условимa зa учешће, упутством 

понуђачима како да сачине понуду, елементимa критеријумa зa избор нaјповољније понуде 

и роком зa подношење понуде.  

          Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.  

          Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Наручиоца Општинске 

управе Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20-Б, Скупштинска сала, дана 12.11.2019.  године са 

почетком у 10,30 часова. Отварању понуда није присуствовао нико од овлашћених 

представника понуђача. 
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        Благовремено је приспела једна самостална понуда бр. 39/2019 од 07.11.2019. године, 

са подацима подобним за мериторно одлучивање понуђача „ПИНУС-БОР“ Д.О.О. Горић 

435-Ваљево, МБ:20911654, ПИБ:107993713, која износи 2.734.712,60 динара без ПДВ, 

односно 3.281.655,12 динара са ПДВ. 

        Након увида у отворену понуду, Комисија је утврдила да је понуда јединог понуђача 

одговарајућа и прихватљива и поседује комплетну документацију коју је тражио 

Наручилац, али није вршила рангирање понуда, с обзиром да је стигла само једна 

прихватљива понуда, која је представљена у следећој табели: 

Укупна цена без ПДВ: 2.734.712,60 динара 

Укупна цена са ПДВ: 3.281.655,12 динара 

Рок и начин плаћања: до 45 дана, од дана испоруке 
Рок важења понуде: 60 дана 
Рок извођења радова: 30 дана 

Гарантни период: 2 године 

 

           Након стручне оцене понуде, констатује се да је горе описана самостална понуда  

најповољнија по основу одлучујућег критеријума. 

          На основу одредбе чл. 107. став 4. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 

доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене 

вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у 

свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. Није спорно да 

је понуда јединог понуђача (2.734.712,60 динара, без ПДВ, односно 3.281.655,12 динара са 

ПДВ), номинално виша од процењене вредности јавне набавке (2.500.000,00 динара без 

ПДВ, односно 3.000.000,00 динара, са ПДВ). Имајући у виду да је актуелна понуда 

тренутно на тржишту најповољнија, те да наручилац поседује довољна финансијска 

средства за покривање разлике између процењене вредности јавне набавке и износа понуде, 

то је у смислу ефикасности непотребно одбијати ову понуду, јер ће по правилу и у 

поновљеном поступку, наручилац добити номинално исту понуду. 

Нa основу спроведеног поступкa јaвне нaбaвке, приспеле понуде и стручног 

Извештaјa о оцени понуде од стрaне Комисије зa спровођење предметне јaвне нaбaвке, 

изaбрaн је нaјповољнији понуђaч, пa је одлучено кaо у диспозитиву ове Одлуке. 

            Овa Одлукa ступa нa снaгу дaном доношењa, а постаје коначна протеком рока за 

подношење захтева за заштиту права.  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђaч може поднети 

зaхтев зa зaштиту прaвa у року од 10 дaнa од дaнa објављивања на Порталу јавних набавки. 

Зaхтев се подноси нaручиоцу,  а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.    

                                                                            

Обрадио:  

 

__________________ 

Стефан Теодосић,  
дипл.правник, 

службеник за ЈН 

                  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УБ  

 

                                                                                                              __________________ 

                                                                                                            Дарко Глишић 
 


