
1 

 

Јавно предузеће ,, Зеленило- Сокобања“ 

СОКОБАЊА 

Војислава Илића бр. 2 

Број: 02-12/10-2018 

Датум: 02.04.2018. год. 

С О К О Б А Њ А 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,14/15, 68/15) и 

Извештаја о стручној оцени понуда  Број: 02-12/9-2018 од 30.03.2018. године,  Директор 

Јавног предузећа ,, Зеленило- Сокобања“ Сокобања, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора за ЈН 4/18 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  о јавној набавци  за јавну набавку добара -  Набавка асфалта –  

44113620– Асфалт, редни број ЈН 4/18, која је спроведена у поступку јавне набавке мале 

вредности, а  на основу  позива за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници www.jpzelenilo.rs  дана  16.03.2018. године, понуђачу 

,,TRANSKOP EXPORT-IMPORT“ DOO,35250 Параћин, ул. Шумадијска бб.за понуду 

заведену код наручиоца под бројем 02-12/6-2018 дана 26.03.2018. године. 
 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки  у року од три дана од дана доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 16.03.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка  за јавну набавку 

мале вредности   Набавка асфалта –  44113620– Асфалт . 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда. 

 

У извештају о стручној оцени понуда Број: 02-12/9-2018  од 30.03.2018.године, Комисија за 

јавну набавку констатовала је следеће: 

1) Врста и предмет јавне набавке: 

Добра   –  Набавка асфалта –  44113620– Асфалт,  редни број ЈН 4/18 

      2)  Подаци о јавној набавци: 

Редни борј јавне набавке ЈН 4/18 

Предмет јавне набавке Набавка асфалта 

Редни број из плана јавних набавки бр.1.1.6 

Група и позиција у финансијском плану Конто/позиција 512 

Врста поступка јавне набавке из Плана набвки Јавна набавка мале вредности 

Оквирни датум покретања поступка из Плана 

набвки 

март 2018. године 

Оквирни датум закључења уговора из Плана 

набвки 

Април  2018. године 

Оквирни датум извршења уговора из Плана набвки Октобар 2018. године 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) 2.200.000 динара динара 

Уговорена  вредност јавне набавке (без ПДВ) 1.994.700,00 динара 

Уговорена  вредност јавне набавке (са ПДВ) 2.393.640,00 динара 
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3) Укупан број поднетих понуда: 1 понуде  и то: 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив понуђача Датум 

пријема 

Час 

пријема 

02-12/6-

2018 

,, TRANSKOP EXPORT IMPORT“ DOO, 

35250 Параћин, ул. Шумадијска бб. 

26.03.2018 

године 

13,16 

 

Неблаговремених понуда није било. 

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

одбијање и понуђена цена тих понуда. 
        Није било одбијених понуда. 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена. 
 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена 
 

Редни 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив понуђача Понуђена цена 

без ПДВ-а 

Рок 

плаћања 

Рок 

важења 

понуде 

1. 

02-12/6-

2018 

,, TRANSKOP EXPORT-

IMPORT“ DOO, 

35250 Параћин, ул. 

Шумадијска бб. 

1.994.700,00 30 дана од 

дана 

преузимања 

добара 

30 дана 

 

 6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија је,  после стручне оцене понуда, предлажила да се уговор о јавној набавци додели 

понуђачу ,,TRANSKOP EXPORT-IMPORT“ DOO,35250 Параћин, ул. Шумадијска бб.за 

понуду заведену код наручиоца под бројем 02-12/6-2018 дана 26.03.2018. године. 

 

Изабрани понуђач понуду је дао самостално. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јвну набавку, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 

додељује понуђачу  ,,TRANSKOP EXPORT-IMPORT“ DOO,35250 Параћин, ул. Шумадијска 

бб.за понуду заведену код наручиоца под бројем 02-12/6-2018 дана 26.03.2018. године. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке захтев за заштиту права  може да се поднесе  у року од 5 дана од дана 

пријема исте. Захтев се подноси  Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, а предаје Наручиоцу. Истовремено један примерак захтеваза заштиту права 

подносилац доставља Републичкој комисији.         

                  

                                        ДИРЕКТОР 

       Дипл. инг. грађ. Бојан Тодосијевић 
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