
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 
Број: 2251 /1 - ЈН  7/2015-III 
У Чачку, 07. 11. 2015. године 
 
                   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 93. Правилника  о 
набавкaмa  унутар Агрономског факултета у Чачку,  
                     декан Агрономског факултета у Чачку доноси 
 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

 

  У поступку јавне набавке мале вредности радова - „Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски радови  на 
формирању лабораторије за контролу квалитета хране“, ЈН 7/2015-III, додељује се уговор и то: 
 
               - Предузеће „ STOJIĆ ELEKTRIK“ д.о.о. Чачак,  Светозара Бабовића 13, Чачак  ( носилац понуде);  ЗГР „ ЕЛЕКТРОГРАДЊА“ 
Чачак и БИРО ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ Чачак ,  према заједничкој  понуди бр. 34/15 од 30. 10.2015. године. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

О б р а з л о ж е њ е 
         
  
 

  На основу Одлуке декана Агрономског факултета у Чачку бр. 2182 /1 - 7/2015-III од  17.10. 2015. године,  спроведен је поступак 
јавне набавке мале вредности радова - „Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски радови  на формирању лабораторије за 
контролу квалитета хране“, ЈН 7/2015-III. 
 
 А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
            Редни број  јавне набавке: бр. 7/2015-III. 
             Предмет ЈН је набавка радова и то: „Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски радови  на формирању лабораторије за 
контролу квалитета хране“, ЈН 7/2015-III. 
             Врста поступка   ЈН: Јавна набавка мале вредности. 
            Укупна процењена вредност јавне набавке:    2.458.333,00 динара без ПДВ-а. 



Набавка се спроводи путем суфинансирања, и то:  иде на терет средстава буџета РС – Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја  за 2015. годинуу износу од 500.000,00 динара  са ПДВ и сопствена средства Факултета у износу од 
2.450.000,00динара са ПДВ;  финансијски план Наручиоца  -  45262600 –  разни специјализовани грађевински радови. 
            Назив и ознака из општег речника набавке – ОРН:      45262600 –  разни специјализовани грађевински радови 

    Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
 
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:   
 
        1.  Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова ЈН број: 7/2015-III, је дана 22. 10. 2015. године 
објављен на Порталу јавних набавки и  интернет адреси Наручиоца, сагласно члану 39.став 5.ЗЈН. 
             Рок за достављање понуда је утврђен позивом за достављање понуда, закључно са 30.10. 2015.године до 12,00 часова. 
.        Благовремено, до дана истека рока за подношење понуда, 30.10.2015. године до 12,00 часова, на адресу Наручиоца приспела је једна  
(1) понуда и то:  

 
Редни 
 број 

 
Назив понуђача 

Број 
под којим  
је заведена  

Број  
понуде 

Понуда  
примљена 

1. 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 
-  „STOJIĆ ELEKTRIK“д.о.о. Чачак 
( носилац понуде) 
- ЗГР „ ЕЛЕКТРОГРАДЊА“ Чачак 
-БИРО ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ 
Чачак 
 

2178/1 34/15 30.10.2015. у 11,50 

 
 
            Неблаговремених понуда нема. 
        Комисија за јавну набавку, образована Решењем декана Факултета  oд 17. 10. 2015.године, започела је са радом на Извештају  
дана 05.11. 2015.године у 14,00 часова., и приступила стручној оцени понуда о чему је дана  06.11.2015. године сачинила Извештај. 
             У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:  
        I.   Приспела понуда је благовремена. 
       II.  У поступку прегледа и оцена понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила: 
 
 



Редни 
број 

 
Назив понуђача 

Изјаве 
понуђача о 
испуњености 
услова из 
чл.75.ЗЈН 

 

Потврда 
Народне 
банке о 

ликвидности 

Изјава о 
заједничкој 
понуди 

Копија 
лиценце 
ИКС типа 

410 или 411 
или 412  

ППП 
ПД 

образац 

Фотокопија 
сертификата 

SRPSISO 
9001:2008 

1. 

 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 
 
-  „STOJIĆ ELEKTRIK“д.о.о. Чачак  
( носилац понуде) 
- ЗГР „ ЕЛЕКТРОГРАДЊА“ 
-БИРО ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ 
 
 

достављене достављене достављена 
Достављен 
410 1594 

03 
достављен 

 
 
 

достављен  

   -    
            - Комисија за јавну набавку је, у складу са чланом 93. став 4. ЗЈН је од понуђача: „STOJIĆ ELEKTRIK“д.о.о. Чачак, ЗГР „ 
ЕЛЕКТРОГРАДЊА“Чачак и БИРО ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ Чачак ( заједничка понуда) захтевала да достави писану сагласност на 
исправку рачунских грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Приликом рачунске 
контроле достављене понуде број:  34/15 од 30.10.2015. године, у предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку је 
уочила  рачунску грешку. Чланом 93. став 5. ЗЈН предвиђено је да у случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је 
јединична цена, па је Комисија у складу са тим и извршила рачунску исправку. Представник наведеног понуђача је у благовремено,  у 
остављеном року, доставио писану сагласност на исправку рачунске грешке у понуди. Након извршене рачунске контроле и исправке 
рачунске грешке, укупна вредност радова  без ПДВ-а износи 2.330.820,00 динара ( уместо 2.292.420,00), односно 2.796.984,00 динара са 
ПДВ-ом  ( уместо 2.750.904,00),   и ове вредности ће се даље узимати приликом коначног рангирања понуда. 
 
            Заједничка понуда  понуђача: „STOJIĆ ELEKTRIK“д.о.о. Чачак, ЗГР „ ЕЛЕКТРОГРАДЊА“Чачак и БИРО ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ 
Чачак је  одговарајућа и прихватљива  у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер садржи доказе о испуњавању обавезних и 
додатних услова у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН и понуђена цена  радова  наведеног  понуђача не прелазе процењену вредност јавне 
набавке. 
 
 
       III.   Предлог Комисије за јавну набавку: 
 
 






