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Република Србија 

Општина Рача 

Општинска управа 

Број: 404-64/2019-III-01 

Дана: 26.09.2019. године 

Рача 

 
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкамa ("Службени гласник 

РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), Председник општине Рача  доноси: 

 

О Д Л У К У  

о додели Уговора 

 

          На основу Извештаја о стручној оцени понуда  број  404-64/2019-III-01 

од 25.09.2019. године додељује се Уговор о набавци  услуге геодетско-технички 

радови у поступку комасације КО Сараново и Сепци, за потребе општине Рача, 

број 18/2019  групи понуђача  Еврогеоматика д.о.о Београд, Војводе Тозе број 13, 

11000 Београд и ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ д.о.о, Променада 14, 22000 Сремска 

Митровица, број понуде 02-17/19 од 05.09.2019 године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 16.08.2019 године, донео Одлуку о покретању поступка 

јавне набавке услуге геодетско-технички радови у поступку комасације КО 

Сараново и Сепци, - редни број ЈН 18/2019. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда 

на Порталу управе за јавне набавке дана 21.08.2019. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је једна  

понуда.  

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 404-64/2019-III-01од 26.09.2019. 

године , Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
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1. Подаци о јавној набавци  

 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег 

речника набавке  

Услуге геодетско-технички радови у 

поступку комасације КО Сараново и Сепци 

(општина Рача) 

71250000 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 70.104.000,00 

 

 

 

2. Укупан број поднетих понуда: једна 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  

Група понуђача, Еврогеоматика д.о.о Београд, 

Војводе Тозе број 13, 11000 Београд и ГЕО-

ПРОЈЕКТ СМ д.о.о, Променада 14,  22000 

Сремска Митровица 

/ 

 

3.Преглед и оцена понуда: 

        После отварања понуда Комисија је дана  25.09.2019 године извршила преглед 

понуда и утврдила следеће: 

 3.1 Преглед и оцена понуда Назив понуђача: Група понуђача, Еврогеоматика 

д.о.о Београд, Војводе Тозе број 13, 11000 Београд и ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ д.о.о, 

Променада 14,  22000 Сремска Митровица 

Број под којим је понуда заведена: 02-17/19 од 05.09.2019 године 

Укупна цена без ПДВ-а: 69.000.000,00 динара  

Укупна цена са ПДВ-ом: 82.800.000,00 динара 

Аванс: без аванса 

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда 

Рок и начин плаћања: У року од 45 дана од достављања исправног рачуна односно 

ситуација 

Рок извођења радова од дана увођења у посао: 30 месеци (30 месеци од дана 

закључења уговора) 

Гарантни период: 12 месеци/а од дана примопредаје радова 

Стручна оцена понуде: Понуда је прихватљива. 

 

 

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

њихово одбијање:  

Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

 

/ 

 

/ 

 / 
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5.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Укупна понуђена  цена  без пдв-а 

Група понуђача, Еврогеоматика д.о.о Београд, Војводе 

Тозе број 13, 11000 Београд и ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ д.о.о, 

Променада 14,  22000 Сремска Митровица 
69.000.000,00 

 

6.Назив, односно име понуђача коме се додељује Уговор: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача: Група понуђача, Еврогеоматика д.о.о Београд, Војводе Тозе број 13, 

11000 Београд и ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ д.о.о, Променада 14,  22000 Сремска 

Митровица, број понуде 02-17/19 од 05.09.2019 године и предлаже наручиоцу 

његов избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Да                                                        Не 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења из члана 108. 

ЗЈН  донело Oдлуку о додели уговора за радове групи понуђача  Еврогеоматика 

д.о.о Београд, Војводе Тозе број 13, 11000 Београд и ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ д.о.о, 

Променада 14, 22000 Сремска Митровица, број понуде 02-17/19 од 05.09.2019 

године 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту 

права  у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.  

 

Обрадио: 

Стевановић Јелена  

 

ОПШТИНА РАЧА 

Председник 

 

                    Ненад Савковић 

 Х 
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