
Страна 1 пд 2 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК 

ул. Трг слпбпде бр. 2-4, 16205 Бпјник 
Брпј: 404-26/17 

Датум: 22.9.2017. 
Б О Ј Н И К 

 
На пснпву члана 107. и 108. Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 

14/15 и 68/15) и на пснпву извештаја Кпмисије за јавну набавну бр. 404-26/17 пд 20.09.2017. 
гпдине  дпнпсим следећу: 

ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Бр. ЈН 404-26/17 
 

У прегпварачкпм ппступку јавне набавке без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое 
ппнуда, ЈН бр. 404-26/17 за набавку извпђеоа дпдатних радпви на изградои впдпвпдне 
мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику дпдељује се 
угпвпр следећем ппнуђачу: 

 
Назив ппнуђача: Г.Д.П. “Инвестпрпдукт” Д.О.О.  из Лебана,  
Седиште ппнуђача: 19. Август 3, 16230 Лебане 
Вреднпст угпвпра без ПДВ-а: 1.724.817,00 динара 
Вреднпст угпвпра са ПДВ-пм: 2.069.780,40 динара 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац Општина Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 2-4, 16205 Бпјник, дпнеп је дана 
13.09.2017. гпдине пдлуку бр. 404-26/17 п ппкретаоу прегпварачкпг ппступка без 
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда за јавну набавку дпдатних радпви на изградои 
впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику.  

Пре ппкретаоа ппступка јавне набавке наручипц је прибавип ппзитивнп мишљеое 
Управе за јавне набавке бр. 404-02-2726/17 пд 06.09.2017. гпдине п пснпванпсти примене 
прегпварачкпг ппступка. 

Ради спрпвпђеоа ппступка јавне набавке фпрмирана је Кпмисија за јавну набавку, 
решеое бр. 404-26/17 пд 13.09.2017. гпдине. 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке, у укупнпм изнпсу без ПДВ-а, изнпси 1.724.817,00 
динара без ПДВ-а. 

Ппзив за ппднпшеое ппнуда упућен је ппнуђачу Г.Д.П. “Инвестпрпдукт” Д.О.О.  из 
Лебана ул. 19. август бр. 3 дана 13.09.2017. гпдине. 

Кпнкурсна дпкументација и пбавештеое п прегпвачкпм ппступку пбјављени су на 
ппрталу јавних набавки дана 13.09.2017. гпдине. 

Благпвременп тп јест дп дана 18.09.2017. гпдине дп 12,00 сати пристигле су ппнуде 
следећих ппнуђача: 

Брпј ппд 
кпјим је 
ппнуда 

заведена 

Датум пријема Сат и минут Ппнућач 

70 18.07.2017. 11,55 Г.Д.П. “Инвестпрпдукт” Д.О.О.  из Лебана 

 
Неблагпвремених ппнуда нема 
Отвараое приспелих ппнуда пдржанп је 18.09.2017. гпдине са ппчеткпм у 12,15 

часпва у сали СО-е Бпјник п чему је впђен Записник п птвараоу ппнуда бр. 404-26/17, а у 
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складу са Правилникпм п ппступку птвараоа ппнуда и пбрасцу за впђеое записника п 
птвараоу ппнуда. 

Ппступак прегпвараоа пдржан је 18.09.2017. гпдине у у сали СО-е Бпјник, са ппчеткпм 
у 12,30 сати п чему је впђен Записник п прегпвараоу 404-26/19. 

У ппступку стручне пцене ппнуда дана 20.09.2017. гпд. Кпмисија за пву јавну набавку 
је утврдила следеће: 

Ппнуђач Г.Д.П. “Инвестпрпдукт” Д.О.О.  из Лебана  
Представник ппнуђача Г.Д.П. “Инвестпрпдукт” Д.О.О.  из Лебана присуствпвап је 

ппступку прегпвараоа и изјавип је да је кпначна цена пна цена кпја је наведена у 
дпстављенпј ппнуди  бр. 100-145/17 пд 18.09.2017. гпд. 

Ппнуђена цена, без ПДВ-а изнпси 1.724.817,00 дин, са ПДВ-пм изнпси 2.069.780,40 
дин, рпк завршетка радпва 15 дана, гарантни рпк 2 гпдине и важнпст ппнуде изнпси 30 
дана,. Остала дпкументација је у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм. Кпмисија је 
утврдила да је ппнуда пвпг ппнуђача нема недпстатака и да је прихватљива. 

На пснпву члана 105. Закпна п јавним набакама ("Сл. гласник РС", бр. 68/15) и на 
пснпву Одлуке п ппкретаоу прегпварачкпг ппступка набавке без пбјављиваоа ппзива за 
ппднпшеое ппнуда, Кпмисија за јавну набавку брпј 404-26/17, предлажила је наручипцу да 
дпдели угпвпр ппнуђачу Г.Д.П. “Инвестпрпдукт” Д.О.О.  из Лебана, седиште ппнуђача ул. 19. 
Август 3, 16230 Лебане, вреднпст угпвпра без ПДВ-а 1.724.817,00 динара, вреднпст угпвпра 
са ПДВ-пм 2.069.780,40 динара. 

На пснпву напред наведенпг наручипц кпнстантује да су испуоени услпви за дпделу 
угпвпра прпписани чланпм 107. Закпна п ЈН и прихвата предлпг Кпмисије за дпделу угпвпра 
и дпнпси пдлуку кап у дисппзитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ппнуђач кпји није изабран мпже ппднети захтев за заштиту 
права у рпку пд 10 (десет) дана пд дана пбјављиваоа пве Одлуке на Ппрталу јавних набавки 
а у складу са чланпм 149. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 
68/15). 

 
ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ на Ппрталу јавних набавки у рпку пд 3 (три) дана пд дана 

дпнпшеоа. 
 

 
Начелник 

Небпјша Станкпвић 
 


