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

14/2015, 68/2015) и чл. 39 Статута Градске општине Чукарица ( « Сл. лист града Београда» 

број 44/08) доносим 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додели уговора 

 

I ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку бр 37/19 - услуга утовара, превоза и 

ваљања рециклираног асфалта понуђачу ГТАР Николић Слађана Железник Боре 

Радојевића 23 

 

II Средства су обезбеђена Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2019. годину („Сл. лист 

града Београда бр. 127/18), у оквиру раздела 4. – Управа ГО Чукарица, у оквиру Програма 

7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмске активности 0701-

0002 „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, функционалне 

класификације 451 – Друмски саобраћај, апропријација 451 – Специјализоване услуге, 

извор средстава 01 – Приходи из буџета, са економске класификације 424911 – Остале 

специјализоване услуге – Ваљање рециклираног асфалта, подпозиција 000004, ПСП 

елемент: CU448-002 и на темељу Плана јавних набавки услуга ГО Чукарица за 2019. 

годину, редни број 1.2.11. 

 

Образложење 

 

  На темељу Одлуке о покретању бр   II/ 03 бр. 404-570/19, 24. 07. 2019. поступка 

јавне набавке услуга бр. 37/19 започет  је поступак јавне набавке услуга одржавања 

некатегорисаних путева – утовара, превоза и ваљања рециклираног асфалта .   

  Поступак је спровела Комисија за јавне набавке мале вредности формирана 

Решењем  бр.II/03 бр. 404-570/19, 24. 07. 2019 

  Позив за достављање понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке 

Републике Србије  и на web страници ГО Чукарица www.cukarica.rs 26. 07. 2019. 

  По завршеном јавном отварању понуда 26. 08. 2019. и њиховој стручној оцени, 

Комисија је у Извештају 37/19 сачињеном 26. 08. 2019. године констатовала следеће: 

 

 Подаци о јавној набавци: 



Број јавне набавке 37/19- јавна набавка у отвореном 

поступку   

Предмет закључење уговора за услуге утовара, 

превоза и ваљања рециклираног асфалта 

(45233140) 

Одлука о покретању јавне набавке II/ 03 бр. 404-570/19, 24. 07. 2019. 

Процењена нето вредност 5.000.000,00 

Процењена бруто вредност - 

Нето вредност уговора 4.988.640,00 

Бруто вредност уговора - 

 

  До истека рока за достављање понуда на адресу Наручиоца приспеле су понуде: 

Благовремено примљене понуде 

р.брзавод.бр. п о н у ђ а ч датум  време 

1 404-570 GTAR Nikolić Slađana 26.08.19. 10:01 

 

            Благовремено приспеле понуде отворене су у присуству јавности  26. 08. 2019. у 

13:00 часова у просторијама ГО Чукарица у Београду Шумадијски трг 2: 

 Елементи приспелих понуда: 

р.брзавод.бр. п о н у ђ а ч нето  

цена 

бруто цена 

1 404-21 GTAR Nikolić Slađana 4.988.640,00 - 

 

 Евалуација валидних понуда врши се у складу са чл. 85 Закона у року од 25 дана од 

дана истека рока за достављање понуда, применом критеријума "најнижа понуђена цена" . 

 Уколико две или више понуда исказују исту цену, изабраће се понуда која нуди 

краћи рок завршетка радова. 

 У оквиру Законом предвиђених претпоставки, наведена методологија ће се 

модификовати применом правила по чл. 86. Закпона. 

             По завршеном разматрању, Комисија је понуду понуђача ГТАР Николић Слађана 

Железник Боре Радојевића 23 оценила исправном, одговарајућом и прихватљивом и 

предложила је склапање уговора са наведеним понуђачем на нето износ од 4.988.640,00 

динара . 

 Понуђач у испуњењу својих обавеза према Наручиоцу наступа испред групе, 

заједно са: "Tehnorent" d.o.o. из Сурчина, Угриновачка бб.  

             Поступајући у складу са Извештајем 37/19, доносим Одлуку као у диспозитиву. 

 Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у 

року од пет дана од дана објављивања.. 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК   

        ГО Чукарица 

         

       _________________________  

                  Срђан Коларић  

 


