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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ 
Космајски трг бр.5, 11450  СОПОТ 
www.sopot.org.rs 
Број: 404-2-3/2017 
Дана: 21.04.2017.   
 

Начелник Управе градске општине Сопот, на основу члана 108. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), доноси: 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
Уговор за јавну набавку мале вредности радова – грађевински радови на 

ископу рова за полагање цеви, број: 404-2-3/201, додељује се понуђачу ГЗПР Боба 
Коп, матични број: 64079735, ПИБ: 109301794 из Неменикућа, ул. Космајског 
одреда бр.62, за понуду број: 1/2017 од 18.04.2017. године. 

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Наручиоцау року од три дана од дана доношења. 

 
Образложење 

 Управа градске општине Сопот, у даљем тексту Наручилац,  је дана 
10.04.2017. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности радова – грађевински радови на ископу рова за полагање цеви  број: 
404-2-3/2017 

Процењена вредност јавне набавке је до 5.000.000,00 динара без ПДВ- а, па 
је у складу са процењеном вредношћу јавне набавке спроведен поступак јавне 
набавке мале вредности. 

Јавна набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2017. годину на 
позицији 1.3.1 и планирано је да се поступак спроведе у другом кварталу 2017. 
године. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 11.04.2017. 
године. Рок за достављање понуда је био 19.04.2017. године до 11.00 часова. 

Благовремено на адресу Наручиоца пристигла је једна понуде понуђача: 
1. ГЗПР Боба Коп, Космајског одреда 62, Неменикуће, дана 18.04.2017. године 

у 13.35. часова и 
Неблаговремених понуда није било. 
Наручилац је као критеријум за доделу Уговора планирао да примени 

најнижу понуђену укупну цену и то применом следеће методологије доделе 
пондера: 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимални број пондера од 
100 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће 
формуле:  
најнижа понуђена цена*максималан број пондера/цена из понуде која се рангира. 
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 Након прегледа и оцене  за понуду понуђача  ГЗПР Боба Коп утврђено је да 
садржи укупно понуђену цена без ПДВ - а од 4.979.740,00 динара, рок важења 
понуде од 30 дана и рок почетка извођења радова од 1 дан, те је констатовано да 
је иста прихватљива и предложено одговорном лицу Наручиоца додељивање 
Уговора понуђачу ГЗПР Боба Коп, ул. Космајског одреда бр. 62, Неменикуће. 
 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је Предлог одлуке о додели уговора 
Службеника за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку 
као у диспозитиву. 
 
Поука о правном леку: 
 

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 
дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки. Подносилац Захтева за 
заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара, број рачуна: 840-30678845-06, позив на број:  подаци о броју или 
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха ЗЗП: 
назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. 
 
                                               

            НАЧЕЛНИК 
 

             Снежана Стојановић – Кандић с.р.  
 

 


