
 
 
 
 
Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 
Место: Шабац 
Број одлуке: 404-4-62-6/19-03  
Редни бр. ЈН ЈН 61/19 
Датум: 27.12.2019. 

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

68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 3699-01/19 од 27.12.2019. године 
Начелник Градске управе града Шапца, доноси: 
 

ОДЛУКУ  
о додели уговора 

 
1. Градска управа града Шапца, као наручилац у поступку јавне набавке бр. 

ЈН 61/19, уговор о јавној набавци за Изградња трафостанице Мачва експрес, 
додељује понуђачу: Предузећа за производњу и услуге ПЦТЕЛ д.о.о. Крчмар, 
Мионица. 

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. 404-4-33-2/19-03 од 08.07.2019. године. 

3. Имајући у виду да понуђене цене нису веће од упоредиве тржишне цене и 
да су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности 
јавне набавке, испуњени су услови за примену одредаба члана 107. став 4. Закона о 
јавним набавкама (Сл. гласник РС број 68/2015). Сагласно члану 107. став 5. Закона 
о јавним набавкама наручилац ће након доношења одлуке доставити образложени 
извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

4.  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 21.11.2019. године донео Одлуку о покретању поступка 
јавне набавке бр.404-4-62-3/19-03 за Изградња трафостанице Мачва експрес,  ЈН 
61/19. 
 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 404-4-62/19-03 од 21.11.2019. године. 
 До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспеле је 4 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.3699-01/19 од 27.12.2019. 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: 
 

Изградња трафостанице Мачва експрес  
 

Редни број јавне набавке ЈН 61/19 
Назив и ознака из општег речника 
набавке: 

45000000 – Грађевински радови 
 

Редни број набавке у плану јавних 
набавки: 

1.3.50 

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

Средства за наведену набавку су предвиђена у 
финансијском плану Наручиоца –  
Број позиције 50;  
конто у финансијком плану наручиоца 511-000 

Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ) 

5.000.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ) 

5.276.610,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ) 

6.331.932.00 динара 

 
 
 
 

3) Укупан број поднетих понуда: 4 
 

 
Назив / име понуђача 

Ред. 
број 

Број понуде Благовремене понуде Неблаговре

- мене 
понуде 



1. 3699-01/1 Гат д.о.о. Нови Сад - 
2. 3699-01/2 „Лозницаелектрео“а.д. Лозница - 
3. 3699-01/3 Предузеће за производњу и услуге ПЦТЕЛ д.о.о. 

Крчмар, Мионица 
 

- 

4. 3699-01/4 TIM – COP d.o.o. Temerin - 
 
 
 

- Комисија за јавну набавку констратује да је понуђач Гат д.о.о. Нови Сад 
понудио цену од 5.750.000,00  а процењена вредност јавне набавке износи 
5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Комисија за јавну набавку констратује да је понуђач „Лозницаелектрео“а.д. 
Лозница понудио цену од 5.342.360,00 а процењена вредност јавне набавке 
износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Комисија за јавну набавку констратује да је понуђач Предузеће за 
производњу и услуге ПЦТЕЛ д.о.о. Крчмар, Мионица понудио цену од 
5.276.610,00 а процењена вредност јавне набавке износи 5.000.000,00 динара 
без ПДВ-а. 

- Комисија за јавну набавку констратује да је понуђач TIM – COP d.o.o. 
Temerin понудио цену од 6.279.742,00 а процењена вредност јавне набавке 
износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Сагласно одредбама члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 
број 68/2015) наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи 
понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавка ако није већа од 
упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама 
веће од процењене вредности јавне набавке. У овом случају, сагласно одредбама 
члана 107. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да након 
доношења одлуке достави образложени извештај Управи за јавне набавке и 
Државној ревизорској институцији. 
Комисија за јавну набавку констатује да су понуђене цене у свим одговарајућим 
понудама веће од процењене вредности јавне набавке. 
Комисије је пре стручне оцене понуда  проверила путем интернета код више 
познатих понуђача да понуђене цене из понуда нису веће од упоредиве тржишне 
цене као и то да наручилац поседује финансијска средства за дату разлику у цени 
између понуђене цене најповољнијег понуђача и процењене вредности јавне 
набавке.  
Сагласно свему изнетом а имајући у виду да понуђене цене нису веће од упоредиве 
тржишне цене и да су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од 
процењене вредности јавне набавке, као и да наручилац поседује финансијска 
средства за дату разлику у цени између понуђене цене  најповољнијег понуђача и 
процењене вредности јавне набавке чиме су испуњени услови предвиђени чланом 
107. став 4. Закона о јавним набавкама. Комисија за јавну набавку констатује да све 
четири понуде достављене у отвореном поступку јавне набавке радова – Изградња 
трафостанице Мачва експрес иако прелазе процењену вредност јавне набавке, 
испуњавају услове да учествују у даљем поступку оцењивања и рангирања понуда, 
тј. у свему осталом су комплетне, благовремене и одговарајуће и садрже све доказе 



о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у 
складу са упутствима из конкурсне документације. 
 
 
 

4) 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 
 
 

Понуђачу Предузеће за производњу и услуге ПЦТЕЛ д.о.о. Крчмар, Мионица са 
најнижом ценом од  5.276.610,00,-динара додељено је 100 бодова.  
 
 
Осталим понуђачима бодови се додељују на следећи начин:  
 
 
- Понуђач GAT DOO Novi Sad понудио је цену од  5.750.000,00  динара:  
 
  Б =  (5.276.610,00/ 5.750.000,00 ) * 100 = 91,77 бодова 
 
 
- Понуђач Лозницаелектрео“а.д. Лозница понудио је цену од 5.342.360,00 динара:  
 
  Б =  (5.276.610,00/5.342.360,00) * 100 =  98,77 бодова 
 
- Понуђач TIM – COP d.o.o. Temerin понудио је цену од 6.279.742,00 динара:  
 
  Б =  (5.276.610,00/6.279.742,00,)* 100 =  84,02 бодова 
 
 

5) Ранг листа прихватљивих понуда: 
 
Р.бр. Назив / име понуђача цена бодови 



1.  Предузеће за производњу и услуге ПЦТЕЛ 
д.о.о. Крчмар, Мионица 

5.276.610,00 100 

2. Лозницаелектрео“а.д. Лозница 5.342.360,00 98,77 

3. GAT DOO Novi Sad 5.750.000,00   91,77 

4. TIM – COP d.o.o. Temerin 6.279.742,00 84,02 

 
 
Комисија после стручне оцене и рангирања понуда, констатује да је одговарајућа и 
најповољнија понуда понуђача Предузеће за производњу и услуге ПЦТЕЛ д.о.о. 
Крчмар, Мионица.  
Имајући у виду да понуђене цене нису веће од упоредиве тржишне цене и да су 
понуђане цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне 
набавке, испуњени су услови за примену одредаба члана 107. став 4. Закона о 
јавним набавкама. Сагласно одредбама члана 107. став 7 ЗЈН наручилац ће након 
доношења одлуге доставити озразложени извештај Управи за јавне набавке и 
Државној Ревизорској институцији. 
 

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда Предузећа за 
производњу и услуге ПЦТЕЛ д.о.о. Крчмар, Мионица, благовремена, 
одговарајућа и најповољнија 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. 3699-01/3 од 
23.12.2019.године понуђача Предузећа за производњу и услуге ПЦТЕЛ д.о.о. 
Крчмар, Мионица, 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 10 дана од дана објављивања 
 одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 

Начелник: 
Милан Васић 

 
 
 


