
 
 
Наручилац 

Општинска управа 
Општина Горњи Милановац 

 
Адреса  Таковска бр. 2 
 
Место Горњи Милановац 
 
Број одлуке 4-404-75 
 
Датум 26.03.2018. 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15) начелник Општинске управе,  доноси 
 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 
  

           ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за набавку добара – Набавка материјала за одржавање акције 
„Чишћење града“ , понуђачу  DAM 93 д.о.о Горњи Милановац, Рудничка 12 који је доставио 
понуду бр. 80 од  21.03.2018. године (зав.ОУ).  
          

О б р а з л о ж е њ е 
  
Наручилац је дана 13.03.2018.  године донео одлуку о покретању јавне набавке мале 
вредности добара - Набавка материјала за одржавање акције „Чишћење града“.  С обзиром 
на то да је поступак јавне набавке мале вредности наручилац је позив за подношење 
понуда објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 14.03.2018. 
године. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две понуде. 
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом:  
 1) Предмет јавне набавке бр. 27/2018 су добра – Набавка материјала за одржавање акције 
„Чишћење града“ 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
18141000 – радне рукавице 
 19640000 - вреће и кесе за отпад од полиетилена  
2) подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
*за предметну набавку средства су  планирана у Финансијком плану Општинске управе за 2018. 

годину: раздео 04, програм 15 – локална самоуправа, програмска активност 0001 –

функционисање локалне самоуправе,  економска класификација  426800 – Материјал за 

одржавање хигијене и угоститељства. 

3) процењена вредност јавне набавке: 
    *      83.333,33     динара без пдв-а 
3) oсновни подаци о понуђачима 

Назив  понуђача  Адреса понуђача  Општи подаци 

„B2M“ ДОО 
Кружни пут 15в, Лештане 
113009, Београд/Гроцка 

МБ   17281038 
ПИБ 100023525 

„DAM 93“ д.о.о Горњи Милановац, 
Рудничка 12 

ПИБ   100886244 
МБ   17015609 

 
4) понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Понуђач Разлози за одбијање понуда Цена без пдв-а 
/   
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5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: / 
6)  начин примене методологије доделе пондера: 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 Назив и адреса понуђача Понуђена цена  

без пдв-а 
Понуђена цена са пдв-

ом 
1. „DAM 93“ д.о.о 63.600,00     76.320,00           
2. „B2M“ ДОО 65.480,00     78.576,00         
 
7)  назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити 
уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач: 
 
Комисија предлаже да се  понуђачу „DAM 93“ д.о.о. Горњи Милановац, Рудничка 12 додели 
уговор за предметну јавну набавку, будући да испуњава све услове дате Законом и 
конкурсном документацијом. 
 
Одговорно лице наручиоца је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора којом се додељује уговор  понуђачу:  „DAM 93“ д.о.о Горњи Милановац, Рудничка 12. 
 
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, може 
да покрене поступак за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања ове Одлуке на 
Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 60.000 динара на 
текући рачун Буџета Републике Србије бр.840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253; 
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права.  
 
   
 
Обрадила 
Катарина М. Весовић 

  
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                             НАЧЕЛНИК 
                                                                                                                 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                                                   Александар Јевтовић 

 
 


