
НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа Ариље                                               
Број ЈН:1.2. 7/2019                                             
Број одлуке: 404-92 /19                            
Датум: 26.11.2019 године 

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

ОДЛУКУ                                                                                                                                
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УГОВОР за јавну набавку  услуга зимског чишћења снега са путева и улица 
на територији општине Ариље за период 1.12.2019-31.12.2020 године   
ДОДЕЉУЈЕ СЕ:                               

1.Понуђачу   „Монтикоре“ доо Ариље, Ул. Ћирила и Методија бр.6 , 
понуда број 1/19 од 24.11.2019 године за партију: 

I.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 02 Вирово-
Радаљево /Циглана- мост на Груди-Радаљево/ и ОП 105 Миросаљци -Голубац 

II.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 03 и ОП 04 
Клисура-Добраче -Бјелуша-Обрешци 

2.Понуђачу „Ђунисијевић градња“ Ариље,Вране,Ул. Иво Андрић бр.7 
,понуда број 3/2019 од 25.11.2019 године за партију: 

 III. Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 05 за Северово 
продавница Гривска и локалног пута ОП 06 за Радошево. 

3.Понуђачу ПП „Мићић-М“ доо Крушчица Ариље, понуда број 5 од 
25.11.2019 године за партију . 

IV.Чишћење  ОП 07 за Јањића Брдо-Бјељића Ваљалица 

Образложење 

Наручилац је дана 21.10.2018 године донео Одлуку о покретању oтвореног 
поступка јавне набавке, бр. 404-92/19,  за јавну набавку  услуга зимског чишћења 
снега са путева и улица на територији општине Ариље за период 1.12.2019-
31.12.2020-ЈН број 1.2.7/19 из Плана јавних набавки услуга за 2019 годину а дана 
25.10.2019 године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки и интернет страници, у кладу  са чланом 57. ЗЈН. 

1. Јавна набавка се  обликује кроз четири партија и то: 

I.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 02 Вирово-
Радаљево /Циглана- мост на Груди-Радаљево 

II.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 03 и ОП 04 
Клисура-Бјелиша 

III.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 05 за Северово 
продавница Гривска и локалног пута ОП 06 за Радошево 

IV.Чишћење  ОП 07 за Јањића Брдо-Бјељића Ваљалица 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 6  понуда. 



 Лице запослено на пословима јавних набавки  је после отварања понуда спровео 
стручно оцењивање понуда и саставио извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-92/19 од 26.11.2019  године,  лице 
запослено на пословима јавних набавки код наручиоца констатовао је следеће: 

1. Подаци о јавној набавци 

Предмет јавне набавке је јавну набавку  услуга зимског чишћења снега са путева  
на територији општине Ариље за период 1.12.2019-31.12.2020-ЈН број 1.2.7/19 из 
Плана јавних набавки услуга за 2019 годину Назив и ознака из општег речника 
набавки – 90620000 – услуге чишћења снега 

Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 5.415.581,00 динара, 
а по Партијама : 

-за Партију 1.-  1.489.583,00 динара 

-за Партију 2..-  3.024.125,00 динара 

-за Партију 3.-  678.707,00 динара 

-за Партију 4..- 223.166,00 динара 

2. Подаци о понуђачима 

У поступку је учествовало 6 /шест/ понуђача: 

број под 
којим је 
понуда 

заведена 

назив или шифра понуђача датум пријема 
 

час 

IV-04 „Мићић М“ Ариље 25.11.2019 9:47 

IV-04 Монтикоре доо 25.11.2019 11:31 

IV-04 Вип Николић 25.11.2019 11,43 

IV-04 АПР Вучићевић 25.11.2019 11,45 

IV-04 Ђунисијевић градња 25.11.2019 11,51 

IV-04 Путеви доо Ивањица 25.11.2019 11:55 

3. Подаци о одбијеним понудама 

Укупан број поднетих понуда износи 6. Одбијених понуда није било. 

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: 

Партија 
број под 
којим је 
понуда 

заведена 

назив или шифра 
понуђача 

 

 

Цена без -ПДВ-а 

Партија1 1/19 
 

„Монтикоре“ доо Ариље 1.005.000,00 



 

Партија 2 1/19 
 
 

„Монтикоре“ доо Ариље 2.281.200,00 

Партија 3 
3/19 

„Ђунисијевић градња“ 
Ариље, Вране 

540.354,00 

Партија 4 5/19 Мићић М  Крушчица 135.000,00 

5. Најповољнија понуда 

На основу стручне оцене понуда,  лице запослено на пословима јавних набавки 
код наручиоца  је констатовао да је најповољнија понуда : 

1.Понуђача   „Монтикоре“ доо Ариље, Ул. Ћирила и Методија бр.6 , 
понуда број 1/19 од 24.11.2019 године за партију: 

I.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 02 Вирово-
Радаљево /Циглана- мост на Груди-Радаљево/ и ОП 105 Миросаљци -Голубац 

II.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 03 и ОП 04 
Клисура-Добраче -Бјелуша-Обрешци 

2.Понуђача „Ђунисијевић градња“ Ариље,Вране,Ул. Иво Андрић бр.7 
,понуда број 3/2019 од 25.11.2019 године за партију: 

 III. Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 05 за Северово 
продавница Гривска и локалног пута ОП 06 за Радошево. 

3.Понуђача ПП „Мићић-М“ доо Крушчица Ариље, понуда број 5 од 
25.11.2019 године за партију . 

IV.Чишћење  ОП 07 за Јањића Брдо-Бјељића Ваљалица 

и предложио наручиоцу његов избор. 

Наручилац је прихватио предлог лица запосленог на пословима јавних набавки 
код наручиоца и донео Одлуку о додели уговора као у изреци Решења. 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а 
копију истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

                НАЧЕЛНИК 

          Горица Петровић 

 


