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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 4-302/2017-II 

Дана: 22.09.2017. године 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), председник Општине Пландиште Јован Репац мастер економиста 

доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА РЕДНИ БРОЈ 22/2017  
 

Уговор за Јавну набавку радова „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

МИЛЕТИЋЕВО“, бр. 22/2017, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу: 

 

ГП „STILL-NET“ доо из Панчева, ул. Светозара Марковића бр. 225, понуда бр. 175/2017 

од 15.09. 2017. године са ценом од 5.732.501,70 РСД без ПДВ-а, односно 6.879.002,04 РСД 

са ПДВ-ом. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 16.08.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МИЛЕТИЋЕВО“, бр. 

22/2017 бр. 4-215/2017-II. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 16.08.2017. године. 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број 4-284/2017-II од 15.09.2017. године, Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда 22.09.2017. године. 

 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 

1. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

 

Предмет јавне набавке радова је „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

МИЛЕТИЋЕВО“ бр. 22/2017 

Процењена вредност јавне набавке радова је 5.765.603,00 РСД без обрачунатог ПДВ, 

односно 6.918.723,60 РСД са обрачунатим ПДВ.  
Апропријација у буџету, односно финансијском плану за плаћање, програм 07 – 

капитални ненаменски трансфер од других нивоа власти, функција 130 на позицији 
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52, економоска класификација 511. Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки 

наручиоца за 2017. годину. 

 

2. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

 

 

1. 

 

ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

МИЛЕТИЋЕВО 

 

5.765.603,00 РСД без 

обрачунатог ПДВ 

Ознака из општег 

речника набавке - 

45200000 – радови 

на објектима или 

деловима објеката 

високоградње и 

нискоградње 

 

Оквирни датум закључења уговора је 27.09.2017. године.  

 

3. У поступку јавне набавке учествовао је 1 понуђач, и то: 

 

Редни 

бр. 

Назив и седиште понуђача/ 

шифра понуђача 

 

1.  

 

ГП „STILL-NET“ доо из 

Панчева, ул. Светозара 

Марковића бр. 225 

 

4. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је - најнижа понуђена цена. 

 

5. Одступања од плана јавних набавки са образложењем: 

Нема одступања. 

 

6. Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

Редни 

бр. 
Назив/име понуђача 

Понуђена цена (без обрачунатог 

ПДВ-а) 

1.  
„ ГП „STILL-NET“ доо из Панчева, ул. 

Светозара Марковића бр. 225 

 

5.732.501,70 РСД 

 

 

7. Понуђачи чија је понуде одбијена као неодговарајућа: 

 

Назив/име понуђача 

 

1. 

 

/ 

 

8. Понуђач којем се додељује уговор:  

Наручилац је као најповољнију понуду изабрао понуду понуђача: 
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ГП „STILL-NET“ доо из Панчева, ул. Светозара Марковића бр. 225, понуда бр. 175/2017 

од 15.09.2017. године са ценом од 5.732.501,70 РСД без ПДВ-а, односно 6.879.002,04 РСД 

са ПДВ-ом, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор. 

 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може 

поднети захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана објављивања. 

Захтев се подноси Републичкој 

комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, а предаје 

наручиоцу. 

 

    

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

Јован Репац, мастер економиста 

 


