
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  1 

Општинска управа општине Аранђеловац 

ПИБ:  101486788  

Венац слободе бр.10 

34300 Аранђеловац 

Република Србија 

Датум: 14.11.2022 

Број: 404-730/2022-08 

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), 

наручилац доноси  одлуку о додели уговора 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац: Општинска управа општине Аранђеловац 

Референтни број: ЈН 33/22 

Назив набавке: Зимско одржавање локалних путева 2 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0039716 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 90620000 

Назив предмета / партије: Зимско одржавање локалних путева 2 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 13.636.363,64 Валута: РСД 

Уговор се додељује привредном субјекту: 

ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, 106897468, БАЊА, бб, Бања, 34304, Србија 

 

Вредност уговора (без ПДВ): 13.636.363,64 

Вредност уговора (са ПДВ): 15.000.000,00 

Валута: РСД 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   

Подаци о поступку 

Назив поступка Зимско одржавање локалних путева 2 

Реф. број ЈН 33/22 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 404-644/2022-08, 19.10.2022 

Процењена вредност 13.636.363,64 

Техника  

ЦПВ 90620000-Услуге чишћења снега 

Кратак опис набавке  

Подељен у партије НЕ 

Образложење зашто предмет није 

подељен у партије 

 

Број огласа 2022/С Ф02-0039716 

Врста огласа Јавни позив 

Објављено 21.10.2022 

Рок за подношење 07.11.2022 12:00:00 
 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Нада Крстић Петровић 

Немања Петронијевић 

Маринко Васиљевић 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

Назив партије Зимско одржавање локалних путева 2 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
   

  

   

  



 

 

 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 07.11.2022 12:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 07.11.2022 12:04:05 

Број пристиглих понуда / пријава 1 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, БАЊА, бб, 34304, 

Бања, Србија 

Самостално 459/22 ДА 4.11.2022. 10:58:58 

 

 

  

 

  

 

Аналитички приказ поднетих понуда 

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде 

ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ ДОО 

АРАНЂЕЛОВАЦ 

51250.00 56375.00 РСД 45 (четрдесетпет) дана у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним  трансакцијама 

90 

 

 

  

  

   

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки 

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде 

ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ ДОО 

АРАНЂЕЛОВАЦ 

51250.00 56375.00 РСД 45 (четрдесетпет) дана у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним  трансакцијама 

90 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Стручна оцена 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ ДА НЕ 51.250,00 56.375,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: Комисија је дана 08.11.2022. године, на основу члана 119. став 1. Закона о јавним набавкама, упутила захтев број 404-

713/2022-08 којим је тражила од понуђача да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта прописане у конкурсној документацији у делу 2. Технички и стручни капацитет, под тачком 2.2. 

Алати, погонска или техничка опрема.  

Понуђач је поступио према захтеву и дана 09.11.2022. преко Портала  доставио тражену документацију чију су проверу 

извршила техничка лица Комисије и том приликом утврдила  да је понуђач испунио све услове за кавалитативни избор. 

Понуђач и његови подизвођачи су уписани у регистар понуђача, тако да на основу члана 128. став 6. ЗЈН  нема основа за 

искључење из члана 111. став 1 тачка 1) и 2) ЗЈН.   

 
   

 

   

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере 

које су поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена Уговор ће бити закључен на износ процењене вредности, тј. на износ од 13.636.363,64 динара без ПДВ-а, односно на износ од 

15.000.000,00 динара са ПДВ-ом, јер је због природе јавне набавке немогуће обликовати спецификацију са оквирним 

количинама, обзиром да се временске прилике мењају из године у годину, а да се не може закључити оквирни споразум на 

основу кога би се закључивали појединачни уговори, јер се може догодити ситуација да крену снежне падавине и ледена 

киша и да је неопходно приступити интервенцији у року од 30 минунта. 
 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Бира се 

ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ 1 Цена понуде: 51.250,00 РСД 

Вредност уговора:  13.636.363,64 РСД  без ПДВ-а (процењена вредност) 

ДА 

 

  

    

Образложење избора 
 

Понуђач је испунио критеријуме за избор привреног субјекта, као и све захтеве и услове у вези са предметом набавке и не 

постоје основи за искључење. Такође, понуђач је једини учествовао у поступку. 

На основу наведеног, стекли су се услови за доделу уговора. 

 
 

  

    
  

 

   

  



 

 

 

 

 

 

Подаци о подизвођачима понуђача који се бира и деловима које ће извршавати 

  

Понуђач Подизвођач Вредност или проценат дела који ће 

извршавати  

Предмет или количина који ће 

извршавати 

 

ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ 

 СЗР ГАЈЕВИ ЈОКСИМОВИЋ ЗДЕНКА 

ПРЕДУЗЕТНИК ОРАШАЦ 

9,80% изводе радове за које дају 

механизацију- на чишћењу снега  

 САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА 

УНИВЕРЗУМ-ЦОП ДРАГАН ЈЕРЕМИЋ 

ПР АРАНЂЕЛОВАЦ 

9,80% Изводе радове за које дају - на 

чишћењу снега  . 

 МИЛИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ ПР ПРЕВОЗ, 

ИСКОП ЗЕМЉЕ, ПРОИЗВОДЊА, 

ТРГОВИНА И АСФАЛТИРАЊЕ ПИНК 

ПРЕВОЗ АРАНЂЕЛОВАЦ 

9,80% Изводе радове за које дају 

механизацију - на чишћењу снега -. 

 МИЛАРС ДОО АРАНДЈЕЛОВАЦ 9,80% Изводе радове за које дају 

механизацију - на чишћењу снега . 

 СЗГР МЕХАНИЗАЦИЈА ЛУКИЋ ДУШАН 

ПР АРАНЂЕЛОВАЦ ОРАШАЦ 

9,80% Изводе радове за које дају - на 

чишћењу снега  . 
 

 

  




