
 
На основу члана 116. Закона  о јавним набавкама („Службени гласник  РС“, 

број 124/12)  
 
 

 ОПШТИНA ЛЕПОСАВИЋ  УЛ. ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ БР.33, 
ЛЕПОСАВИЋ 

 
Објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ 
Врста поступка: ЈН мале вредности 

 
1) Подаци о наручиоцу: Oпштинa Лепосавић, ул В. Југославије, бр. 33. 38218 
Лепосавић, интернет страница- www.leposavic.rs 
2) Врста наручиоца: Државни орган 
3) Предмет јавне набавке је: Набавка средстава за рад за обављање 
делатности за интерно расељена лица која су пребивалиштем/боравиштем 
на територији општине Лепосавић. Ознака из општег речника: партија I – 
16000000 пољопривредне машине, партија II – 42000000 индустријске машине, 
партија III- 39700000 aпарати за домаћинство, партија IV- 44100000 грађевински 
материјали и припадајући производи, партија V – 30200000 рачунарска опрема и 
материјал.  
4) Процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу износи 2.100.000,00 
динара.  
5)  Критеријум за доделу уговора „Најнижа понуђена цена“.  
6) До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa су 4  понуде. 
7) Највиша понуђена цена: за партију I: 1.092.025,00 динара, за партију II:  
1.438.085,00 динара, за партију III:  211.810,00 динара, за партију IV:  331.540,00 
динара, за партију V:  470.000,00 динара  и најнижа понуђена цена: за партију I: 
736.000,00 динара, за партију II:  718.000,00 динара, за партију III:  96.000,00 
динара за партију IV:  278.000,00 динара, за партију V:  270.000,00 динара.   
8) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: за партију I: 
1.092.025,00 динара, за партију II:  1.438.085,00 динара, за партију III: 211.810,00 
динара, за партију IV: 331.540,00 динара, за партију V: 404.624,00 динара  и 
најнижа понуђена цена: за партију I: 736.000,00 динара, за партију II:  
718.000,00 динара, за партију III:  96.000,00 динара за партију IV:  278.000,00 
динара, за партију V:  270.000,00 динара.   
9) Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2015. године 
10) Дaтум закључења уговора: 14.12.2015. године. 
11) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 
набaвци:   ДОО „ГРМ-ИМПЕКС“- Лепосавић, матични број: 20317183 пиб: 
105121719 за партију I и IV, контакт телефон: 063/7133787  
и „ХЕРМИЛК“- Лепосавић матични број: 20986158 пиб: 108372589, за партију 
II,III, и V,  контакт телефон: 064/8258-151. 

http://www.leposavic.rs/

