
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 2313 
Датум : 14.11.2017.године 
Врста поступка: Поступак јавне набавке  - преговарачки без објављивања позива за доставу 
понуда, на основу Мишљења Управе за јавне набавке  
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012), и 
Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3575/17 од 17.10.2017.године директор ЈКП 

“Водовод и канализација“ Алексинац  доноси : 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА  
–УСЛУГА –  

УСЛУГЕ ПРОЈЕКТАНТСКОГ НАДЗОРА НАД РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ 
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ БРЕСЈЕ У СУБОТИНЦУ КОД АЛЕКСИНЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 
Редни број   

33-2218/2017 
 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  Институт за водопривреду „Јарослав Черни“,  
Београд, улица Јарослава Черног број 80, заведена под бројем 2290 дана 
10.11.2017.године у 10.30 часова, заведена код Понуђача под бројем 06/2650  дана 
08.11.2017.године, матични број понуђача: 07019971, ПИБ : 101968542, са понуђеном ценом 
у износу од  2.461.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 2.953.200,00 динара са ПДВ-ом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија за јавне набавке је на основу  Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-
3575/17 од 17.10.2017.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке у 

преговарачком поступку без објављивања позива за доставу понуда, за набавку  услуга, 
Услуге пројектантског надзора над реконструкцијом и доградњом Постројења за прераду 
воде Бресје у Суботинцу код Алексинца на територији општине Алексинац,  коју је дана 
25.10.2017.године донео директор Предузећа број  2193, објавила Обавештење о 
покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки дана 31.10.2017. године и својој интернет страници, као и конкурсну 
документацију. 
На Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда за набавку услуга, Услуге пројектантског надзора над реконструкцијом и 
доградњом Постројења за прераду воде Бресје у Суботинцу код Алексинца на територији 
општине Алексинац благовремено се одазвао 1  понуђач. 
Отварање понуда обављено је дана 13.11.2017.године са почетком у 11,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 2307 од 13.11.2017.године, Комисија за јавну набавку сачинила је записник о 
преговарању број 2308  од  13.11.2017.године. 
Предмет јавне набавке је набавка Услуга и то Услуге пројектантског надзора над 
реконструкцијом и доградњом Постројења за прераду воде Бресје у Суботинцу код 
Алексинца на територији општине Алексинац 



Назив и ознака из општег речника набавки Услуге пројектантског надзора над 
реконструкцијом и доградњом Постројења за прераду воде Бресје у Суботинцу код 
Алексинца на територији општине Алексинац је 71500000 
Предмет јавне набавке обликован  је у целини. 
Процењена вредност јавне набавке  Услуге пројектантског надзора над реконструкцијом и 
доградњом Постројења за прераду воде Бресје у Суботинцу код Алексинца на територији 
општине Алексинац  је 2.500.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а 
3. Имена чланова Комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања понуда:  

1.  Драган Радојковић 
2. Вања Стефановић 
3. Милена Матић 

Као и три заменика члана : 
1. Душан Вукић  
2. Данијел Томашевић 
3. Миодраг Ђикић 
6. Благовремено, односно до 13.11.2017.године до 11,00 часова примљена је  понуда, и то  
1. Институт за водопривреду „Јарослав Черни“,  Београд, улица Јарослава Черног  

број 80, заведена под бројем 2290 дана 10.11.2017.године у 10.30 часова   
Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1.Институт за водопривреду „Јарослав Черни“,  Београд, улица Јарослава Черног  
број 80, заведена под бројем 2290 дана 10.11.2017.године у 10.30 часова   
ул. Јарослава Черног број 80, Београд 
матични број понуђача: 07019971 
ПИБ : 101968542 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Проф.др. Милан Димкић дипл.инж 
Лице за контакт: Душан Ђурић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена  2290  дана 10.11.2017.године у 10.30 часова, 
заведена код понуђача под бројем 06/2650  дана 08.11.2017.године 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 2.461.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 2.953.200,00 динара са 
ПДВ-ом 
 Рок важења понуде је  60 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Образаце који чине саставни део  понуде, Образац структуре 
цена, трошкове није тражио, попунио је и Образац изјаве о независној понуди, Образац 
Изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, као и Модел уговора. 
Понуђач је уз  понуду доставио  и Решење из Регистра Понуђача. 
 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна, 
одговарајућа и прихватљива имајући у виду понуђену цену у односу на процењену 
вредност јавне набавке, заправо процењена вредност конкретне набавке је 2.500.000,00 
динара без ПДВ-а а Понуђач је доставио понуду у износу од 2.461.000,00 динара без ПДВ-
а, како Представник понуђача није био присутан на отварању и вођењу преговора понуђена 
цена која је достављена у понуди биће вредност уговора. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Нема понуда које су одбијене. 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 



Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
1.Институт за водопривреду „Јарослав Черни“,  Београд Понуђена цена :  2.461.000,00 
динара  без ПДВ-а, односно 2.953.200,00 динара са ПДВ-ом 
 
9. Понуђач којем се додељује уговор:  
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да је пристигла понуда 
благовремена, да је испуњен услов за доношење Одлуке о додели уговора прописан 
чланом 107. Закона о јавним набавкама и предлаже директору Предузећа да донесе 
Одлуку о додели уговора за јавну набавку услуга Услуге пројектантског надзора над 
реконструкцијом и доградњом Постројења за прераду воде Бресје у Суботинцу код 
Алексинца на територији општине Алексинац у преговарачком поступку без објављивање 
позива за подношење понуда и уговор додели Понуђачу  Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни“,  Београд, улица Јарослава Черног  број 80, заведена под бројем 
2290 дана 10.11.2017.године у 10.30 часова, заведена код Понуђача под бројем 06/2650  
дана 08.11.2017.године, матични број понуђача: 07019971, ПИБ : 101968542, са понуђеном 
ценом у износу од  2.461.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 2.953.200,00 динара са ПДВ-
ом. 
 
Директор ЈКП“Водовод и канализација“ Алексинац је прихватио предлог Комисије за јавну 
набавку о додели уговора, те је на основу законских овлашћења донео Одлуку о додели 
уговора о јавној набавци услуга, Услуге пројектантског надзора над реконструкцијом и 
доградњом Постројења за прераду воде Бресје у Суботинцу код Алексинца на територији 
општине Алексинац Институт за водопривреду „Јарослав Черни“,  Београд, улица 
Јарослава Черног  број 80, заведена под бројем 2290 дана 10.11.2017.године у 10.30 
часова 
Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду. 
 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од 
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 

ДИРЕКТОР 
                                                                                                      Драгиша Симић 
 

 
 
 


