
 
                                                     
Наручилац: 

 
Градска управа града Шапца 

Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 
Место: Шабац 
Број одлуке: 404-6-35-6/19-03 
Редни бр. ЈН ЈНМВ 35/19 
Датум: 05.08.2019. 

 
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( »Сл. гласник РС«  бр. 

68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 2340-01/19 од 05.08.2019. године 
Начелник Градске управе града Шапца, доноси: 
 

ОДЛУКУ  
о додели уговора 

1. Градска управа града Шапца, као наручилац у поступку јавне 
набавке бр. ЈНМВ 35/19, уговор о јавној набавци за сечење бетона и асфалта у 
насељу „Бенске баре“ у Шапцу додељује понуђачу „Рефлекс“ д.о.о. Мајур. 

2. На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града 
Шапца као наручилац у овом поступку овластила је Јавно предузеће  
Инфраструктура Шабац да у њено име и за њен рачун спроведе поступак јавне 
набавке и предузме одређене радње у овом поступку у складу са Одлуком о 
спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог 
наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и 
предузме одређене радње у поступку бр. 404-6-35-2/19-03 од 26.07.2019. године. 

3.  Ову одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Јавног предузећа Инфраструктура Шабац које спроводи 
поступак јавне набавке у име и за рачун Градске управе града Шапца, у року од три 
дана од дана доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац је дана 26.07.2019. године донео Одлуку о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности бр.404-6-35-3/19-03 за сечење бетона и асфалта у 
насељу „Бенске баре“ у Шапцу, ЈНМВ 35/19. 
 За наведену јавну набавку, на Порталу Управе за јавне набавке и на 
интернет страници Јавног предузећа Инфраструктура Шабац које је спровело 
поступак јавне набавке у име и за рачун Градске управе града Шапца, објављени су 
позив и конкурсна документација за достављање понуда свим заинтересованим 
понуђачима, бр. од 404-6-35/19-03 од 26.07.2019. године. 
 До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде.  
 Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
 
 У извештају о стручној оцени понуда бр. 2340-01/19 од 05.08.2019. године 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 
 



 
1) Врста предмета јавне набавке:  
 

Добра  
Услуге  
Радови    X 

 
2) Подаци о јавној набавци:  

 
Предмет јавне набавке: 
 

Сечење бетона и асфалта у насељу „Бенске баре“ 
у Шапцу 
 

Редни број јавне набавке ЈНМВ 35/19 
Назив и ознака из општег речника 
набавке: 

45000000 – Грађевински радови 
 

Редни број набавке у плану јавних 
набавки: 

1.3.53 

Подаци о апропријацији у буџету, 
односно у финансијском плану за 
плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у 
финансијском плану Наручиоца –  
Број позиције 48;  
конто у функционалном плану наручиоца 511-000 

Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ) 

 
 

3.500.000,00 динара  
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ) 

2.900.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ) 

3.480.000,00 динара 

 
 
 
 
 

3) Укупан број поднетих понуда: 2 
 

 
Назив / име понуђача 

Ред. 
број 

Број 
понуде 

Благовремене понуде Неблаговре

- мене 
понуде 

1. 2340-01/1 ГР Ралић – Градња 015 Бранко Ралић ПР - 
2. 2340-01/2 Рефлекс д.о.о. Мајур - 

 
 
 
 



4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози 
за њихово одбијање: 

 
 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

 
Подносилац 
понуде 

 
Понуђена 
цена 

 
Разлози за одбијање понуде 

2340-
01/1 

ГР Ралић – 
Градња 015 
Бранко Ралић 
ПР 

3.480.000,00 Понуда је благовремена, одговарајућа и 
прихватљива, али је добила мањи број 
пондера у односу на изабрану понуду 

 
 
 

5) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена 
 
Начин примене методологије доделе пондера: 
 
Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се 100 бодова. 
 
Осталим понуђачима бодови се додељују применом следеће формуле: 
 

Б   = (мин Ц  / Цпп ) x маx Б  
где је: 
Б     = број бодова за понуђену укупну цену  
мин Ц   = најнижа понуђена укупна цена из свих понуда 
Ц пп   = понуђена укупна цена из посматране понуде  
маx Б  = број бодова - коефицијент, утврђен као максималан 

број бодова за најнижу укупну цену  –  100 бодова 
 
Понуђач Рефлекс д.о.о. Мајур са најнижом ценом од 2.900.000,00 динара 
додељено је 100 бодова.  
 
Осталим понуђачима бодови се додељују на следећи начин:  
 
- Понуђач ГР Ралић – Градња 015 Бранко Ралић ПР понудио је цену 3.480.000,00 
динара:  
 
  Б =  (2.900.000,00 /3.480.000,00) * 100 =  83,33 бодова 
 

Ранг листа понуђача: 
 
Р.бр. Назив / име понуђача цена бодови 

1. Рефлекс д.о.о. Мајур 2.900.000,00 100,00 

2. ГР Ралић – Градња 015 Бранко Ралић ПР 3.480.000,00 83,33 



 
6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда понуђача 

Рефлекс д.о.о. Мајур благовремена, одговарајућа и прихватљива и предлаже 
наручиоцу њен избор. 

 
 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
    Да       Не            X 
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне  
набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења 
донело одлуку о избору најповољније понуде, којом се понуда бр. 2340-01/2 од 
05.05.2019. године  понуђача  Рефлекс д.о.о. Мајур бира као најповољнија.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети  
захтев за заштиту права наручиоцу,  
а копију истовремено доставља Републичкој комисији 
 у року од 5 дана од дана објављивања 
 одлуке на Порталу јавних набавки 
 
 
 

Одговорно лице 
Начелник Градске управе града Шапца 

              дипл. правник Милан Васић       
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


