
 

 

 

 

Наручилац  

Општина Бечеј – Општинска 

управа 

 

Место Трг ослобођења 2, Бечеј 

 

Дел. број  

IV 09 404 23/18 

 

Датум 02.07.2018. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), те на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, одговорно лице наручиоца: 

 

О Д Л У К У  

 о додели уговора за јавну набавку – За јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања 

јавног позива бр. 23/18. Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији раскрснице улице 

Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве. 

Шифра ОРН: 45454000 

. Процењена вредност јавне набавке износи 27.648.912,00 динара. 

О б р а з л о ж е њ е  

Наручилац: Општина Бечеј – Општинска управа 

Редни број јавне набавке за текућу годину: 23/18 

Отварање понуда се спровело дана За јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања 

јавног позива бр. 23/18. Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији раскрснице улице 

Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве. 

У извештају о стручној оцени понуда од 30.05.2018. године, Комисија за јавне набавке је 

констатовала следеће: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Набавка одржавање софтвера 

 

Редни број јавне набавке  ЈНMВ 23/18  

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)  27.648.912,00 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 

Број под којим је 

понуда заведена         

Назив понуђача                   Датум   

пријема  

 Час 

57 

Група понуђача Пут Инвест 

Сремска Каменица, 

Фрушкогорски пут ББ, 

Слободан Вујков ПР 

Електро лив Бечеј и Жељко 

Милић ПР, Електролумен 

Лукићево  

21.06.2018. 11:50 

Број под којим је понуда заведена, назив понуђача  и  понуђена цена,  редоследом приспећа понуда: 



 

 

Број под којим је 

понуда заведена 
Елементи око којих се преговара 

Понуђена цена у динарима без 

ПДВ-а 

57 Цена 
27.648.912,00 

 

 

3) Назив понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

 

Одговарајућа понуда, према члану 3. став 1. тачка 32. Закона о ЈН, је понуда која је 

благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. 

 

На основу члана На основу члана 36. Став 1. Тачка 1.Закона о јавним набавкама  спроведен је 

преговарачки поступак. 

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

објављено је на Порталу управе за јавне набавке . До истека рока за подношење понуда приспела је 

понуда групе понуђача Пут Инвест Сремска Каменица, Фрушкогорски пут ББ, Слободан Вујков ПР 

Електро лив Бечеј и Жељко Милић ПР, Електролумен Лукићево како је констатовано Записником о 

отваеањуз понуда и преговарању. 

Конкурсном документацијом је одређено да се преговара око елемента цене. Комисија је утврдила да 

поднета понуда садржи све потребне обрасце и доказе наведене у конкурсној документацији. Затим 

је извршено уписивање понуђене цене. Понуђена цена је била и крајња цена. 

 

Чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама је предвиђено да је Наручилац дужан да у поступку 

јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

  

Прихватљива понуда, према члану 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, је понуда која је 

благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не 

ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке. 

 

Комисија за јавне набавке је у фази стручне оцене понуда констатовала да је приспела понуда у 

свему исправна и одговарајућа и у складу са конкурсном документацијом наручиоца. 

Након оцене понуда комисија је сачинила следећу ранг листу: 

РАНГ ЛИСТА 

Редни  Број       

  

Назив понуђача                   Понуђена цена без 

ПДВ-а 

1 

Група понуђача Пут Инвест Сремска 

Каменица, Фрушкогорски пут ББ, Слободан 

Вујков ПР Електро лив Бечеј и Жељко Милић 

ПР, Електролумен Лукићево 

27.648.912,00 

 

 

У складу са задатим критеријумом, најнижа понуђена цена, најповољнија је понуда Група понуђача 

Пут Инвест Сремска Каменица, Фрушкогорски пут ББ, Слободан Вујков ПР Електро лив Бечеј и 

Жељко Милић ПР, Електролумен Лукићево заведена под редним бројем 57 од  21.06.2018.  године, те 

Комисија за јавне набавке предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели уговора . 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је поднети Извештај Комисије за јавну набавку, те је 

донета Одлука о додели уговора као у диспозитиву. 

 

 



 

 

Упутство о правном средству: 
Против Одлуке наручиоца може се поднети Захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана објаве 

одлуке на порталу, уз доказ о уплати таксе : број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, 

модел 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса јн. Број 23/18, 

прималац уплате: буџет Републике Србије у износу од 60.000,00 динара. Захтев за заштиту права 

подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. 

Број  23/18“.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 

 

 

Одговорно лице: 

 

 

Јована Топић 

Шеф одсека за јавне набавке 


