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Наручилац 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Дирекција за водне путеве 
 
Адреса Француска бр.9 
 
Место Београд 
 
Број одлуке  
 
Датум  
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12), МГСИ - 
Дирекција за водне путеве доноси:  

 
 

О Д Л У КУ  
о додели уговора 

 
         За набавку услуге – закупа простора, земљишта  за базне станице система 
аутоматске идентификације (AIS) на локацији Голо брдо – Партија 5 ,  ЈН 54/11 – 
04/2014, понуда понуђача Точаковић Светозар, Текија, Голо брдо, бр. понуде 14/ 87 - 
5 од  01.децембра  2014.године.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац је дана 21. новембра 2014.године донео одлуку о покретању преговарачког 
поступка без објављивања јавног позива у складу са чланом 36.став 1. тачка 2. Закона, а по 
позитивном мишљењу Управе за јавне набавке бр. 404-02-3277/14 од 26.септембра  
2014.године  за услугу закупа простора, земљишта  за базне станице система аутоматске 
идентификације (AIS) на локацији Голо брдо – Партија 5  Наручилац је дана 21. новембра 
2014. године, поставио позив за достављање понуда на Потралу УЈН и на својој  интернет 
страници, као  и доставио позив следећем понуђачу: 
 
 

Назив понуђача: 
 

Точаковић Светозару 
   
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 14/87 - 15  од 03.децембра 2014.године, Комисија 
за јавне набавке је констататовала следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

 
Предмет јавне набавке 

Услуга закупа простора, земљишта  за 
базне станице система аутоматске 
идентификације (AIS) на локацији Голо 
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брдо – Партија 5 
 
Редни број јавне набавке 54/11 – 04/2014 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 100.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 100.000,00 динара  
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 100.000,00 динара 

 
 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

НЕМА 
 
 

3) Критеријум за оцењивање понуде је критеријум најниже цене.  
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже 
цене. 

 
 I   УКУПНА ЦЕНА : Максимално 100 пондера 
      За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ додељује се 100 пондера.  
       Сваки следећи пондер за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по формули : 

Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ  х  100 
 Понуђена укупна цена без ПДВ 

 
1) Понуђач Точаковић Светозар је понудио цену закупа земљишта од 100.000,00 

динара без ПДВ. 
 

4) Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуде, констатује да је најповољнија понуда 
понуђача: 
 

Точаковић Светозара, Текија, Голо брдо 
 
 и предлаже наручиоцу његов избор. 
 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 

 
Да                                                        Не 

 
 
 Околности које оправдавају примену преговарачког поступка без 
објављивања јавног позива:  

 
Преговарачки поступак без објављивања је спроведен по чл. 36. став 1. тачка 2. Закона, а 
по позитивном мишљењу Управе за јавне набавке бр. 404-02-3277/14 од 26.септембра 
2014.године  за услугу закупа простора, земљишта  за базне станице система аутоматске 
идентификације (AIS) на локацији Голо брдо – Партија 5 .  

X
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Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора понуђачу  Точаковић Светозару из Текије, Голо брдо ,  понуда бр. 14/87 – 5 од 
01.децембра 2014. године  
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 10 дана од дана пријема исте. 
 
 
 

Директор 

 

 
Љубиша Михајловић 

 
 
 

 


