
         
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ АПАТИН 

Број: 404- 170/2018-IV 

Датум: 17.08.2018. године 

Апатин 

 
 

 На основу члана 107. став 4 и члана 108.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), Начелник општинске управе Општине 

Апатин: 

 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 Уговор за јавну набавку - радова бр. 27/2018 –“РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА У АПАТИНУ (ПАРНА СТРАНА) ОД УЛ. Д. ТУЦОВИЋА ДО УЛ. С. ОПСЕНИЦЕ“ д.о.о 

додељује се понуђачу Kонзорцијум„СОМБОРЕЛЕКТРО“ д.о.о Сомбор, Ади Ендре бр.27, 17000 

Сомбор и “ELECOM SISTEM” Београд-Владимира Поповића 26/3А 11070 Нови Београд. 

 

Образложење 

 

 Наручилац Општинска управа општине Апатин спровела је отворени поступак јавне набавке–  

редни бр. 27/2018, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 404-170/2018-IV од 

дана 11.06.2018. године. 

 У смислу члана 57. Закона, дана 16.07.2018. године позив за подношење понуда и 

конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. 

Рок за достављање понуда је био до 15.08.2018. године до 12,00 часова.  

 Благовремено је пристигла понуда  понуђача:  

1. „Kонзорцијум„СОМБОРЕЛЕКТРО“ д.о.о Сомбор, Ади Ендре бр.27, 17000 Сомбор и 

“ELECOM SISTEM” Београд-Владимира Поповића 26/3А 11070 Нови Београд 

Поступак отварања понуда вођен је дана  15.08.2018. године са почетком у 12,30 часова.  

 Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој. 

 

 У извештају о стручној оцени понуде, бр. 404-170/2018-IV од дана 17.08.2018. године, 

констатовано је следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

набавка радова – бр. 27/2018, Набавка радова - “РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА У АПАТИНУ (ПАРНА СТРАНА) ОД УЛ. Д. ТУЦОВИЋА ДО УЛ. С. 

ОПСЕНИЦЕ“,   

Укупна Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ –а): 19.000.000,00динара  



Процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитивању, истраживању 

тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, 

одржавања и сл. и мора бити валидна у време покретања поступка.  

 Приликом израде плана јавних набавки за 2018. годину Наручилац није имао израђен 

Пројекат Реконструкције улице, већ је процењену вредност формирао на основу цене коштања за 

непарну страну исте улице чија је реконструкција рађена 2017. године.  

 Наручилац је предвидео да парна страна исте улице која треба да се реконструише у овом 

поступку има део саобраћајнице такозване лепезе које знатно повећавају вредност, као и да је 

неопходно да се ради расвета за целу улицу, не само парна страна.  

 

Приликом стручне оцене понуда и увидом у пројекат и предмер и предрачун радова, као и у 

прошлогодишње цене коштања за истоврсне радове у оним деловима који се понајављају Наручилац 

је утврдио да су понуђене цене реалне и стварне цене коштања предметних радова. 

 Наручилац  има две могућности да обустави поступак јавне набавке и распише нови, са 

већом, тј реалном процењеном вредношћу, или да донесе одлуку о додели уговора у складу са чланом 

107. ЗЈН када Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од 

процењене вредности јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене 

у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. 

 У случају из става 4. овог члана Наручилац је дужан да након доношења одлуке достави 

образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.  

 С обзиром да се ради о отвореном поступку јавне набавке и би Наручилац изгубио доста 

дана са погодним временским условима за извођење раадова уколико би спроводио нови поступак, 

Комисија именована Решењем за спровођење поступка ове јавне набавке предлаже Наручиоцу да у 

складу са чланом 107. ЗЈН  додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од 

процењене вредности јавне набавке. 

 

 

2. Укупно је пристигла једна понуде и то:  
Kонзорцијум„СОМБОРЕЛЕКТРО“ д.о.о Сомбор, Ади Ендре бр.27, 17000 Сомбор и 

“ELECOM SISTEM” Београд-Владимира Поповића 26/3А 11070 Нови Београд 

 
      3.       Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ 

Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 27/2018 – Набавка радова - “РЕКОНСТРУКЦИЈА 

УЛИЦЕ ПЕТЕФИ ШАНДОРА У АПАТИНУ (ПАРНА СТРАНА) ОД УЛ. Д. ТУЦОВИЋА ДО УЛ. 

С. ОПСЕНИЦЕ“,  донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ 

 

 

4. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
 

Р.бр. Назив понуђача  Понуђена цена  

без ПДВ - а 

Понуђена цена  

са ПДВ - ом 

1. Kонзорцијум„СОМБОРЕЛЕКТРО“ 

д.о.о Сомбор, Ади Ендре бр.27, 

17000 Сомбор и “ELECOM 

SISTEM” Београд-Владимира 

Поповића 26/3А 11070 Нови Београд 

22.992.304,30 

динара без ПДВ-а 

27.590.765,16  динара са 

ПДВ-ом 

 

5. Назив понуђача коме се додељује уговор  

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда Kонзорцијум„СОМБОРЕЛЕКТРО“ 

д.о.о Сомбор, Ади Ендре бр.27, 17000 Сомбор и “ELECOM SISTEM” Београд-Владимира Поповића 

26/3А 11070 Нови Београд 



 На основу изнетог Комисија предлаже наручиоцу да се уговор додели горе наведеном  

понуђачу. 

 

 На основу члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, Уговор  може да се 

закључи и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача 

 

На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

 Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права 

у року од 10 (десет) дана од дана објављивања исте, на начин предвиђен чланом 149. Закона. 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ АПАТИН 

 

_________________________________  

                                                                                                                         дипл.прав. Недељко Вученовић 


