
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЈГУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 404-6-10/2020 
Датум: 05.02.2020. године 
Г о л у б а ц 

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

О Д Л У К У ОДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступу јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова, 

број 4/2020 

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: СЗР „Тајна" Снеготин, Љупче 
Митровић, предузетник,ул. бб, Снеготин,12223. Голубац; МБ: 55179115, ПИБ: 

104041337, понуда број 1/2020 од 
04.02.2020. године, заведена код наручиоца под бројем 404-6-7/2020 од 04.02.2020. 
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 27.01.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности, број 404-6/2020, за јавну набавку: Радови на одржавању 
некатегорисаних и атарских путева у општини Голубац, назив и ознака из Општег речника 
набавки: радови на поправљању путева - 45233142, дана 27.01.2020. 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 3 понуде. 
Комисија за јавну набавку је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 
У извештају о стручној оцени понуда, број 404-6-9/2020 од 05.04.2020. године, 

Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци 

Врста предмета јавне набавке: радови. 
Предмет јавне набавке је: Радови на одржавању некатегорисаних и атарских путева у 
општини Голубац, назив и ознака из Општег речника набавки: Радови на поправљању 
путева- 45233142, редни број набавке: 4/2020. 
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи: 4.166.666,00 

динара. 

2. Подаци о понуђачима 
У поступку су учествовала 3 (три) понуђача: 

1. „Градња-Ископ-Превоз" Германовић Ивица, ул. бб, Кривача, 12223. Голубац; 
МБ:60699909; ПИБ:105027171; 
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2. А.Т.Р. „Ивановић превоз" Новица Ивановић, ул. Бошка Вребалова бб, 12220. Велико 
Градиште; МБ:54849583, ПИБ:101366145; 

3. СЗР „Тајна" , Снеготин, Љупче Митровић, предузетник, ул. бб, Снеготин, 12223. 
Голубац; МБ: 55179115, ПИБ: 104041337; 

3. Подаци о одбијеним понудама: 

1. „Градња-Ископ-Превоз" Германовић Ивица, ул. бб, Кривача, 12223. Голубац; 
који је понудио цену од 8.468.500,00 динара без ПДВ-а. 

2. А.Т.Р. „Ивановић превоз" Новица Ивановић, ул. Бошка Вребалова бб, 12220. 
Велико Градиште; који је понудио цену од 8.825.000,00 динара без ПДВ-а. 

4. Ранг листа понуђача 
Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је 

најнижа понуђена цена. 

1. СЗР „Тајна" , Снеготин, Љупче Митровић, предузетник, ул. бб, Снеготин, 

5. Најповољнија понуда 
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је 

најповољнија понуда понуђача: СЗР „Тајна" Снеготин, Љупче Митровић, предузетник, ул. 
бб, Снеготин, 12223. Голубац; МБ: 55179115, ПИБ: 104041337; којије понудио укупну 
цену од =4.149.000,00 динара без ПДВ-а, заведена код наручиоца под бројем 
404-6-7/2020 и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор. 

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: СЗР 
„Тајна" , Снеготин, Љупче Митровић, предузетник,ул. бб, Снеготин, 12223. Голубац; 
МБ: 55179115, ПИБ: 104041337, којије понудио укупну цену од =4.149.000,00 
динара без ПДВ-а, понуда заведена код наручиоца под бројем 404-6-7/2020 . 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

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. 

12223.Голубац, који је понудио цену од 4.149.000,00 динара без ПДВ-а. 

Начелник 
Општинске управе: 

2 


