
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број :404-10-10/2019 
Датум: 13.05.2019. године 

На осиову члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Начелник општинске управе Голубац доноси: 

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступу јавне набавке радова, 

број ЈН 7/2019 

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: група понуђача: „АНА" д.о.о. ул. Бошка Вребалова 
бр.54, Велико Градиште, МБ: 06278388, ПИБ: 101365562 - носилац групе и „Арбаг" 
д.о.о. ул.Стеријина бр. 2, Аранђеловац, МБ: 20365161, ПИБ: 105379741, понуда број 
3004/19 од 30.04.2019. године, заведена код наручиоца под бројем 404-10-7/2019 од 
03.05.2019. године. 

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 25.03.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне 
набавке број ЈН 7/2019, за јавну набавку радова: Изградња шетно-бициклистичке стазе 
Винци-Голубац, деоница 2 - назив и ознака из општег речника набавки: Радови на 
изградњи бициклистичких стаза - 45233162 а дана 03.04.2019. године објавио је позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на сајту: www.golubac.org.rs. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде. 

Комисија за јавну набавку је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 
саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. ЈН 7/2019 од 13.05.2019. године, Комисија за 
јавну набавку је констатовала следеће: 

. 1. Подацн о јавној набавци 

Предмет јавне набавке је: Изградња шетно-бициклистичке стазе Винци-Голубац, деоница 2 
- назив и ознака из општег речника набавки: Радови на изградњи бициклистичких стаза -
45233162, редни број набавке: ЈН 7/2019. 

Процењена вредност јавне набавке износи укупно 7.119.116,00 динара без ПДВ-а. 
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2. Подаци о понуђачима 

У поступку је учествовало 2 (два) понуђача и то: 

1. Неимар Пут д.о.о. ул. П.П.Одред бб, Салаковац,12311 Мало Црниће 
МБ: 20026073, ПИБ: 103816039; 

2. Група понуђача: „АНА" д.о.о. ул. Бошка Вребалова бр.54 Велико Градиште, 
МБ: 06278388, ПИБ: 101365562 - носилац групе и „Арбаг" д.о.о. ул.Стеријина бр. 2, 
Аранђеловац, МБ: 20365161, ПИБ: 105379741; 

3. Подаци о одбијеним понудама 

Укупан број поднетих понуда износи 2 (две). 

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

1. Неимар Пут д.о.о. ул. П.П.Одред бб, Салаковац,12311 Мало Црниће 
МБ: 20026073, ПИБ: 103816039; одбијена је као неприхватљива због: 
- понуђач је понудио укупну цену радова која је већа од процењене вредности 

јавне набавке, 
- понуђена цена без ПДВ-а износи =10.991.860,00 динара. 

4. Критеријум за оцењивање понуда 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је: 
најнижа понуђена цена 

5. Ранг листа понуђача 

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве: 

1. Понуђач: Група понуђача: „АНА" д.о.о. ул. Бошка Вребалова бр.54, Велико 
Градиште, МБ: 06278388, ПИБ: 101365562 - носилац групе и „Арбаг" д.о.о. 
ул.Стеријина бр. 2, Аранђеловац, МБ: 20365161, ПИБ: 105379741, којије 
понудио укупну цену од =6.996.490,00 динара, без ПДВ-а; 

6. Понуђач коме се додељује уговор 

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је 
најповољнија понуда понуђача: Група понуђача: „АНА" д.о.о. ул. Бошка Вребалова 
бр.54 Велико Градиште, МБ: 06278388, ПИБ: 101365562 - носилац групе и „Арбаг" 
д.о.о. ул.Стеријина бр. 2, Аранђеловац, МБ: 20365161, ПИБ: 105379741 заведена под 
бројем 404-10-7/2019 и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор. 
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/
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку и донео Одлуку о додели 

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу: Група 
понуђача: „АНА" д.о.о. ул. Бошка Вребалова бр.54 Велико Градиште, МБ: 06278388, ПИБ: 
101365562 - носилац групе и „Арбаг" д.о.о. ул.Стеријина бр. 2, Аранђеловац, МБ: 
20365161, ПИБ: 105379741, понуда заведена под бројем 404-10-7/2019 од 30.04.2019. 
године. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а 
копију истовремено доставља Републичкој комисији, у року од пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
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