
 

Општинска управа општине Ариље 

Број 404-15/2020                                                                                              
02.03.2020 године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке, начелник 
општинске управе општине Ариље  доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

Општинска управа општине Ариље, као наручилац, у поступку јавне набавке 

добара - Набавка грађевинског материјала за санацију путева у случају 

елементарних непогода у општини Ариље бр. 404-15/2020, Уговор о јавној 

набавци добара додељује предузећу “Monticore” doo, Ћирила и Методија 6, 

31230 Ариље. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 10.02.2020 године донео одлуку о покретању поступка јавне 

набавке бр.404-15/2020, за јавну набавку добара - Набавка грађевинског 

материјала за санацију путева у случају елементарних непогода у општини 

Ариље, ОРН 44910000, 44163130 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 18.02.2020 године, објавио позив 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су три понуде. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-15/2020 од 27.02.2020 године,  
 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 
1. Подаци о јавној набавци: 
Предмет јавне набавке добара: Набавка грађевинског материјала за санацију 
путева у случају елементарних непогода у општини Ариље 

Редни број јавне набавке : 1.1.7 

Процењена вредност јавне набавке је 1.916.667,00 динара  
 
 

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час пријема 
понуде 

Monticore doo, Ариље 04 26.02.2020. у 10:41 

Вип Николић, Ариље 04 26.02.2020. у 10:42 



АПР Вучићевић, Ариље 

04 26.02.2020. у 10:46 

 

 

 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене: нема 

 

3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена  

а) Ранг листа понуђача : 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. Monticore doo, Ариље 1.605.086,00 динара 

2. АПР Вучићевић, Ариље 

1.696.998,00 динара 

3. Вип Николић, Ариље 1.845.420,00 динара 

 

 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 
констатовала да уговор треба доделити понуђачу Monticore doo, Ариље уколико 
у року од 5 дана достави оригинал или  оверену копију сертификата o 
усаглашености за камени агрегат гранулације 0-63 мм у складу са Конкурсном 
документацијом. Понуђач је доказ доставио у предвиђеном року. 
 
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 1.605.086,00 динара 

 
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.926.103,20 динара 

 
Начелник Општинске управе  је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о 
избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове  
одлуке. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може 
поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки. 
 

 НАЧЕЛНИК            
Горица Петровић 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију 

 
 


