
НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Ариље                        
Број ЈН: 1.3.1/2019                                                                                                            
Број одлуке: 404-33/2019                           
Датум: 10.04.2019 године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012 и 
14/2015, 68/15), Начелник Општинске управе општине Ариље доноси 

ОДЛУКУ                                                                                                                                       
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу МАРК ИНТЕГРА доо Пожега, Расна бб, понуда 
број 5-19 од 10.04.2019 године,  за јавну набавку  радова  - хоризонтално 
обележавање улица . 

Образложење 

Наручилац је дана 29.03.2019 године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности, бр. 1.3.1/2019, за јавну набавку  радова  - хоризонтално 
обележавање улица, назив и ознака из општег речника набавке, 45233141 , а дана 
2.04.2019 године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је три понуде. 

Комисија за јавне набавке,  је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 
понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-33/2019 од 10.04.2019 године,  
констатовао је следеће: 

1. Подаци о јавној набавци 

Врста предмета јавне набавке:  –  услуге 

Предмет јавне набавке  мале вредности, бр. 1.3.1/2019, за јавну набавку  радова-  
хоризонтално обележавање улица, назив и ознака из општег речника набавке, 
4523141   

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 830.000,00 динара. 

2. Подаци о понуђачима 

У поступку су учествовала три понуђача: 

број под 

којим је  

понуда 

заведена 

назив или шифра  понуђача датум пријема час 

04-404-

33/2019 

Веркеринг доо Нови Сад 09.04.2019,  11:20 

04-404- МГ Сигнал систем доо Краљево 9.04.2019 11:21 



33/2019 

04-404-

33/2019 

Марк Интегра  доо Пожега 10.04.2019 9:48 

 

3. Подаци о одбијеним понудама 

Укупан број поднетих понуда износи три.Нема одбијених понуда 

4. Ранг листа понуђача 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена 
цена. 

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин: 

број под 

којим је  

понуда 

заведена 

назив или шифра  

понуђача 

цена без ПДВ-а 

5-19 од 

10.04.2019 

Марк Интегра  доо Пожега 429.400,00 без ПДВ-а 

15/2019 од 

5.04.2019 

МГ Сигнал систем, 

Краљево 

439.500,00 без ПДВ-а 

0804/19 од 

8.04.2019 

Веркеринг доо Нови Сад 458.450,00 без ПДВ-а 

 

 

5. Најповољнија понуда 

На основу стручне оцене понуда, комисија је констатовала  да је најповољнија 
понуда понуђача Марк Интрегра доо Пожега, заведена под бројем 5-19 и 
предложила наручиоцу његов избор. 

Наручилац је прихватио предлог Комисије и донео Одлуку о додели уговора којом је 
уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Марк Интрегра доо 
Пожега, заведена под бројем 5-19.  

Одлуку објавити на Порталу ЈН  у року од три дана од дана доношења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки пет дана од 
дана пријема исте. 

Начелник општинске управе 

Горица Петровић 


