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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

БРОЈ:  404-8-1/2019-04-5 

ДАНА: 05.03.2019.године 

ЋУПРИЈА 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 

68/15) начелник општинске управе општине Ћуприја , доноси : 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга израде пројекта препарцелације 

 

    УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ Гео Лидер“ Бујановац  ул. Краља Милутина 

бб, који је доставио је понуду број 404-90/2019-04 од 22.02.2019. године 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 13.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке  мале вредности бр.404-8-1/2019-04-1 услуга израде пројекта препарцелације. 

Ознака из класификационе делатности,односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 71322000 услуга техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу. 

 

По плану јавне набавке редни број предметне  набавке је 1.2.15 

Комисија за јавну набавку услуга израде пројекта препарцелације за територију 

општине Ћуприја, формирана решењем начелника општинске управе општине Ћуприја 

бр. 404-8-1/2019-04-2 од 13.02.2019.године је после отварања понуда и сачињеног 

записника бр. 404-102/2019-04 од 25.02.2019. године спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-8-1/2019-04-4 од 26.02.2019. године 

комисија је констатовала следеће. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Врста предмета јавне набавке је набавка услуга 

Предмет јавне набавке је набавка услуга израде пројекта препарцелације 

 

Ознака из класификационе делатности,односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 71322000 услуга техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу. 

Позив за подношење понуда наручилац је објавио дана 14.02.2019. године на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници општине Ћуприја, у складу са чланом 57. 

Закона о јавним набавкама. 

Средства за реализацију јавне набавке мале вредности, обезбеђена су Одлуком о 

буџету општине Ћуприја за 2019 годину („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 26 од 

18.12.2018 године) и Финансијским планом за Општинску управу општине Ћуприја бр. 

402-92/2018-01-2 од 27.12.2018 године,позиција 27,конто 511400,функција 620. 
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По плану јавне набавке редни број предметне  набавке је 1.2.15 

Процењена вредност набавке је 1.250.000,00динара без ПДВ-а. 

 

Поступак отварања понуда је спроведен дана 25.02.2019 .године у сали за састанке 

општине Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7, 35230 Ћуприја, о чему је сачињен записник 

број 404-102/2019-04. 

2) Подаци о понуђачима: 
 

У отвореном поступку јавне набавке услуга израде пројекта препарцелације пристигло 

је 10 ( десет ) понуда: 

 

Први понуђач:  „Geourb group“ доо Београд, ул. Ватрослава Јагића 14, доставио је 

понуду број 404-89/2019-04 од 22.02.2019. године, у 08 часова и 55 минута. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавкемале вредности 

из члана 75. и 76.Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилникао обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15), понуђачпод пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказаоу форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5 који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђач је у понуди доставио: 

- Меницу за озбиљност понуде серије АС 5495671, менично овлашћење, захтев за 

регистрацију менице, као и картон депонованих потписа; 

- Лиценцу за рад бр. 03007411 издату од Републичког геодетскогзавода по Решењу 

03 број 952-03-124/2011 од 26.09.2011. године. 

Понуђач je дао понуду: 

а) самостално  

Укупна цена без ПДВ-а: 1.692.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 2.030.400,00 

Рок за извршење услуга: 

 

Предметну услугу понуђач је дужан да 

заврши у року од 90 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 

Рок и начин плаћања: Наручилац је дужан да понуђачу изврши 

плаћање у року који не може да буде дужи 

од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна уз достављене пројекте по 

пројектном задатку који је саставни део 

конкурсне документације, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015 

и113/2017). 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 30 дана 
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уписати у празно поље: 

Модел уговора потписан и печатиран. 

Комисија констатује да се понуда понуђача „Geourb group“ доо Београд, ОДБИЈА јер 

понуђена цена понуђача прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

Други понуђач:  „Гео Лидер“ Бујановац  ул. Краља Милутина бб, доставио је понуду 

број 404-90/2019-04 од 22.02.2019. године у 08 часова и 56 минута. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавкемале вредности 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилникао обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15), понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5 који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђач је у понуди доставио: 

- Меницу за озбиљност понуде серије АС 4001438, менично овлашћење, захтев за 

регистрацију менице, као и картон депонованих потписа; 

- Изјаву о поседовању лиценце за рад геодетске организације потписану од стране 

директора Ивана Стоилковића; 

- Решење Републичког геодетског завода о измени лиценце за рад број 952-03-

296/2018 од 24.12.2018. године. 

Понуђач je дао понуду: 

а) самостално  

Укупна цена без ПДВ-а: 649.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 778.800,00 

Рок за извршење услуга: 

 

Предметну услугу понуђач је дужан да 

заврши у року од 90 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 

Рок и начин плаћања: Наручилац је дужан да понуђачу изврши 

плаћање у року који не може да буде дужи 

од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна уз достављене пројекте по 

пројектном задатку који је саставни део 

конкурсне документације, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015 

и113/2017). 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

35 дана 

Модел уговорапотписан и печатиран. 
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Комисија констатује да је понуда понуђача  „Гео Лидер“ Бујановац ,ПРИХВАТЉИВА. 

Трећи понуђач: „Geodigit“ доо Сремска Митровица, ул. Променада 13 доставио је 

понуду број 404-91/2019-04 од 22.02.2019. године у 08 часова и 56 минута. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавкемале вредности 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилникао обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15), понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђач је у понуди доставио: 

- Меницу за озбиљност понуде серије АС 4687197, менично овлашћење, захтев за 

регистрацију менице, као и картон депонованих потписа; 

- Лиценцу за рад бр. 03060114 издату од Републичког геодетског завода по 

Решењу 03 број 952-03-845/2012-2 од 14.02.2014. године. 

Понуђач je дао понуду: 

а) самостално  

Укупна цена без ПДВ-а: 976.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.171.200,00 

Рок за извршење услуга: 

 

Предметну услугу понуђач је дужан да 

заврши у року од 90 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 

Рок и начин плаћања: Наручилац је дужан да понуђачу изврши 

плаћање у року који не може да буде дужи 

од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна уз достављене пројекте по 

пројектном задатку који је саставни део 

конкурсне документације, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015 

и113/2017). 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

30 дана 

Модел уговорапотписан и печатиран. 

Комисија констатује да је понуда  понуђача „Geodigit“ доо Сремска Митровица 

ПРИХВАТЉИВА  јер прелази процењену вредност предметне набавке. 

Четврти понуђач: „Инфоплан“ доо Аранђеловац, ул. Ратних војних инвалида бб 

доставио је понуду број 404-92/2019-04 од 22.02.2019. године у 08 часова и 55 минута. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавкемале вредности 
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из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилникао обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15), понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5 који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђач је у понуди доставио: 

- Меницу за озбиљност понуде серије АС 8120970, менично овлашћење, захтев за 

регистрацију менице, као и картон депонованих потписа; 

- Лиценцу за рад бр. 03061214 издату од Републичког геодетског завода по 

Решењу 03 број 952-03-679/2012-1 од 19.02.2014. године. 

Понуђач je дао понуду: 

а) самостално  

Укупна цена без ПДВ-а: 895.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.074.000,00 

Рок за извршење услуга: 

 

Предметну услугу понуђач је дужан да 

заврши у року од 90 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 

Рок и начин плаћања: Наручилац је дужан да понуђачу изврши 

плаћање у року који не може да буде дужи 

од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна уз достављене пројекте по 

пројектном задатку који је саставни део 

конкурсне документације, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015 

и113/2017). 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

40 дана 

Модел уговорапотписан и печатиран. 

Комисија констатује да је понуда  понуђача  „Инфоплан“ доо Аранђеловац 

ПРИХВАТЉИВА . 

Пети понуђач: Радња за геодетске услуге „Геодезија Д.А. Вучетић“ Ниш, ул. 

Светозара Марковића 1, доставио је понуду број 404-93/2019-04 од 22.02.2019. године у 

08 часова и 49 минута. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавкемале вредности 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилникао обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15), понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5који је саставни део конкурсне 
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документације. 

Понуђач је у понуди доставио: 

- Меницу за озбиљност понуде серије АС 7940903, менично овлашћење, захтев за 

регистрацију менице, као и картон депонованих потписа; 

- Изјаву о поседовању лиценце за рад геодетске организације потписану од стране 

овлашћеног понуђача. 

Понуђач je дао понуду: 

а) самостално  

Укупна цена без ПДВ-а: 808.900,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 808.900,00 

Рок за извршење услуга: 

 

Предметну услугу понуђач је дужан да 

заврши у року од 90 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 

Рок и начин плаћања: Наручилац је дужан да понуђачу изврши 

плаћање у року који не може да буде дужи 

од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна уз достављене пројекте по 

пројектном задатку који је саставни део 

конкурсне документације, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015 

и113/2017). 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

90 дана 

Модел уговорапотписан и печатиран. 

Комисија констатује да је понуда  понуђача Радња за геодетске услуге „Геодезија Д.А. 

Вучетић“ Ниш,  ПРИХВАТЉИВА . 

 

Шести понуђач:  „Геоагент“ доо Ниш, ул. Генерала Транијеа 8/1 , доставио је понуду 

број 404-94/2019-04 од 22.02.2019. године у 08 часова и 48 минута. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавкемале вредности 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилникао обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15), понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђач је у понуди доставио: 
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- Меницу за озбиљност понуде серије АС 2707467, менично овлашћење, захтев за 

регистрацију менице, као и картон депонованих потписа; 

- Понуђач је приложио извод Републичког геодетског завода са подацима о 

геодетској организацији са прегледом врста геодетских радова за које је издата 

лиценца. 

Понуђач je дао понуду: 

а) самостално  

Укупна цена без ПДВ-а: 787.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 944.400,00 

Рок за извршење услуга: 

 

Предметну услугу понуђач је дужан да 

заврши у року од 90 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 

Рок и начин плаћања: Наручилац је дужан да понуђачу изврши 

плаћање у року који не може да буде дужи 

од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна уз достављене пројекте по 

пројектном задатку који је саставни део 

конкурсне документације, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015 

и113/2017). 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

30 дана 

Модел уговорапотписан и печатиран. 

Комисија констатује да је понуда понуђача  „Геоагент“ доо Ниш, ПРИХВАТЉИВА. 

Седми понуђач: Заједничка понуда: „КЛМ инжењерингтм“ доо НовиСад, ул. 

Толстојева 15 и „Геоинвест“ Београд, ул. Цара Николаја II 63 , доставио је понуду број 

404-96/2019-04 од 25.02.2019. године у 08 часова . 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавкемале вредности 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилникао обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15), понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђач је у понуди доставио: 

- Лиценцу за рад„КЛМ инжењерингтм“дооНовиСадбр. 03011212 издату од 

Републичког геодетског завода по Решењу 03 број 952-03-40/2012 од 13.03.2012. 

године; 

- Лиценцу за рад„Геоинвест“ Београдбр. 03052413 издату од Републичког 

геодетског завода по Решењу 03 број 952-03-83/2012-1 од 29.10.2013. године. 
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Понуђач je дао понуду: 

в) као заједничку понуду   

Укупна цена без ПДВ-а: 980.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.176.000,00 

Рок за извршење услуга: 

 

Предметну услугу понуђач је дужан да 

заврши у року од 90 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 

Рок и начин плаћања: Наручилац је дужан да понуђачу изврши 

плаћање у року који не може да буде дужи 

од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна уз достављене пројекте по 

пројектном задатку који је саставни део 

конкурсне документације, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015 

и113/2017). 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

35 дана 

Модел уговорапотписан и печатиран. 

Комисија констатује  недостатака у понуди понуђача: има. 

Комисија констатује да понуђач у понуди није доставио меницу за озбиљност понуде, 

менично овлашћење, захтев за регистрацију менице, као и картон депонованих 

потписа. Такође се констатује да у понуди није приложен споразум о учешћу у 

заједничкој понуди. 

Комисија констатује да се понуда понуђача: Заједничка понуда  групе понуђача „КЛМ 

инжењерингтм“ доо Нови Сад, ул. Толстојева 15 и „Геоинвест“ Београд, ул. Цара 

Николаја II 63,ОДБИЈА у складу са чланом 106. став 1. тачка 3) Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15 ) јер понуђач није достави 

траженено средство обезбеђења. 

 

Осми понуђач: Заједничка понуда групе понуђача „Урбополис“ доо Београд, ул. 

Шуматовачка 8.,и „Гео 3С“ доо Београд, ул. Руварчева 14 доставио је понуду број 404-

100/2019-04 од 25.02.2019. године у 11 часова и 32 минута. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавкемале вредности 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилникао обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15), понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5 који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђач је у понуди доставио: 
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- Меницу за озбиљност понуде серије АС 9188421, менично овлашћење, захтев за 

регистрацију менице, као и картон депонованих потписа; 

- Лиценцу за рад „Гео 3С“ доо Београд бр. 03010112 издату од Републичког 

геодетског завода по Решењу 03 број 952-03-103/2011 од 27.01.2012. године; 

- Споразум број 13/19 од 22.02.2019. године о заједничком наступу групе 

понуђача. 

Понуђач je дао понуду: 

в) као заједничку понуду  

Укупна цена без ПДВ-а: 875.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.050.000,00 

Рок за извршење услуга: 

 

Предметну услугу понуђач је дужан да 

заврши у року од 90 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 

Рок и начин плаћања: Наручилац је дужан да понуђачу изврши 

плаћање у року који не може да буде дужи 

од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна уз достављене пројекте по 

пројектном задатку који је саставни део 

конкурсне документације, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015 

и113/2017). 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

30 дана 

Модел уговорапотписан и печатиран. 

Комисија констатује да је понуда понуђача „Урбополис“ доо Београд, ул. Шуматовачка 

8.,и „Гео 3С“ доо Београд, ул. Руварчева 14  , ПРИХВАТЉИВА. 

 

Девети понуђач: Заједничка понуда групе понуђача: „Гео М&Б“ доо Ћуприја, ул. 

Миодрага Новаковића бб и Дарко Радојковић пр Геодетски биро „Гео Дарко“ Јагодина, 

ул. Кнегиње Милице 78/2, доставио је понуду број 404-101/2019-04 од 25.02.2019. 

године у 11 часова и 45 минута. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавкемале вредности 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилникао обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15), понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђач је у понуди доставио: 

- Меницу за озбиљност понуде серије АС 9330768, менично овлашћење, захтев за 

регистрацију менице, као и картон депонованих потписа; 
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- Решење Републичког геодетског завода број 952-03-237/2017 од 20.09.2017. 

године коме се издаје лиценца за рад геодетске организацијеДарко Радојковић 

пр Геодетски биро „Гео Дарко“ Јагодина; 

- Споразум о заједничком наступу групе понуђача„Гео М&Б“ доо 

ЋупријаиДарко Радојковић пр Геодетски биро „Гео Дарко“ Јагодина. 

Понуђач je дао понуду: 

в) као заједничку понуду са Дарко Радојковић пр Геодетски биро „Гео 

Дарко“ Јагодина, ул. Кнегиње Милице 78/2  

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок за извршење услуга: 

 

Предметну услугу понуђач је дужан да 

заврши у року од 90 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 

Рок и начин плаћања: Наручилац је дужан да понуђачу изврши 

плаћање у року који не може да буде дужи 

од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна уз достављене пројекте по 

пројектном задатку који је саставни део 

конкурсне документације, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015 

и113/2017). 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

 

Модел уговорапотписан и печатиран. 

Комисија констатује да  недостатака у понуди понуђача: има. 

Комисија констатује да понуђач није попунио Образац понуде – Образац 1 конкурсне 

документације, тако да се не види цена понуђача као ни рок важења понуде. 

Комисија констатује да је понуђач у Обрасцу структуре цене – Обрасцу 2 конкурсне 

документације уписао цену у износу 80.000,00 динара без ПДВ-а (Понуђач није у 

систему ПДВ-а). 

Комисија констатује да је понуђач у Моделу уговора исказао цену у износу од 

960.000,00 динара без ПДВ-а. 

Комисија констатује се понуда понуђача: Заједничка понуда групе понуђача: „Гео 

М&Б“ доо Ћуприја, ул. Миодрага Новаковића бб и Дарко Радојковић пр Геодетски биро 

„Гео Дарко“ Јагодина, ул. Кнегиње Милице 78/2, ОДБИЈА у складу са чланом 106. став 

1. тачка 4.) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15 ) јер 

понуђач није уписао рок важења понуда, тако да се не може утврдити који је рок 

важења понуде понуђач у понуди дао. 
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Десети понуђач:  ПД „АБА – Геодетска кућа“ доо Београд, ул. Михаила Булгакова 

50б., доставио је понуду број 404-103/2019-04 од 25.02.2019. године у 11 часова и 40 

минута. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавкемале вредности 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилникао обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15), понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђач је у понуди доставио: 

- Меницу за озбиљност понуде серије АС 7902052, менично овлашћење, захтев за 

регистрацију менице, као и картон депонованих потписа; 

- Лиценцу за рад бр. 03055813 издату од Републичког геодетског завода по 

Решењу 03 број 952-03-40/2010-5 од 05.11.2013. године. 

Понуђач je дао понуду: 

а) самостално 

Укупна цена без ПДВ-а: 1.150.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.380.000,00 

Рок за извршење услуга: 

 

Предметну услугу понуђач је дужан да 

заврши у року од 90 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 

Рок и начин плаћања: Наручилац је дужан да понуђачу изврши 

плаћање у року који не може да буде дужи 

од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна уз достављене пројекте по 

пројектном задатку који је саставни део 

конкурсне документације, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015 

и113/2017). 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

31 дан 

Модел уговорапотписан и печатиран. 

Комисија констатује да је понуда понуђача ПД „АБА – Геодетска кућа“ доо Београд , 

ПРИХВАТЉИВА 

 

3) Подаци о одбијеним понудама 

1. Понуда понуђача:  „Geourb group“ доо Београд, ул. Ватрослава Јагића 14, доставио 

је понуду број 404-89/2019-04 од 22.02.2019. године, 
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Укупна цена без ПДВ-а: 1.692.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 2.030.400,00 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

30 дана 

Комисија констатује да се понуда понуђача „Geourb group“ доо Београд,,  ОДБИЈА јер 

понуђена цена понуђача прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

2. Понуда понуђача: Заједничка понуда: „КЛМ инжењерингтм“ доо НовиСад, ул. 

Толстојева 15 и „Геоинвест“ Београд, ул. Цара Николаја II 63 , доставио је понуду број 

404-96/2019-04 од 25.02.2019. године 

Укупна цена без ПДВ-а: 980.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.176.000,00 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

35 дана 

 

3. Понуда понуђача Заједничка понуда групе понуђача: „Гео М&Б“ доо Ћуприја, ул. 

Миодрага Новаковића бб и Дарко Радојковић пр Геодетски биро „Гео Дарко“ Јагодина, 

ул. Кнегиње Милице 78/2, доставио је понуду број 404-101/2019-04 од 25.02.2019. 

године 

Комисија констатује да недостатака у понуди понуђача: има. 

Комисија констатује да понуђач није попунио Образац понуде – Образац 1 конкурсне 

документације, тако да се не види цена понуђача као ни рок важења понуде. 

Комисија констатује да је понуђач у Обрасцу структуре цене – Обрасцу 2 конкурсне 

документације уписао цену у износу 80.000,00 динара без ПДВ-а (Понуђач није у 

систему ПДВ-а). 

Комисија констатује да је понуђач у Моделу уговора исказао цену у износу од 

960.000,00 динара без ПДВ-а. 

Комисија констатује се понуда понуђача: Заједничка понуда групе понуђача: „Гео 

М&Б“ доо Ћуприја, ул. Миодрага Новаковића бб и Дарко Радојковић пр Геодетски биро 

„Гео Дарко“ Јагодина, ул. Кнегиње Милице 78/2, ОДБИЈА у складу са чланом 106. став 

1. тачка 4.) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15 ) јер 

понуђач није уписао рок важења понуда, тако да се не може утврдити који је рок 

важења понуде понуђач у понуди дао. 

 

4) Ранг листа понуђача 
 

Комисија није рангирала одбијене понуде . 

Критеријум  за  оцењивања понуде је најнижа понуђена цена. 

   Комисија је сатавила ранг листу понуђача на следећи начин: 

1) „Гео Лидер“ Бујановац  ул. Краља Милутина бб 

Укупна цена без ПДВ-а: 649.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 778.800,00 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

35 дана 
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2)  Геоагент“ доо Ниш, ул. Генерала Транијеа 8/1  

Укупна цена без ПДВ-а: 787.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 944.400,00 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

30 дана 

 

3) Радња за геодетске услуге „Геодезија Д.А. Вучетић“ Ниш, ул. Светозара Марковића 

1 

Укупна цена без ПДВ-а: 808.900,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 808.900,00 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

90 дана 

 

4) Заједничка понуда групе понуђача „Урбополис“ доо Београд, ул. Шуматовачка 8.,и 

„Гео 3С“ доо Београд, ул. Руварчева 14 

Укупна цена без ПДВ-а: 875.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.050.000,00 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

30 дана 

 

5) „Инфоплан“ доо Аранђеловац, ул. Ратних војних инвалида бб 

Укупна цена без ПДВ-а: 895.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.074.000,00 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

40 дана 

 

6) „Geodigit“ доо Сремска Митровица, ул. Променада 13 

Укупна цена без ПДВ-а: 976.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.171.200,00 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

30 дана 

 

7) ПД „АБА – Геодетска кућа“ доо Београд, ул. Михаила Булгакова 50б. 

Укупна цена без ПДВ-а: 1.150.000,00 

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.380.000,00 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље: 

31 дан 

Комисија није рангирала одбијене понуде. 

      5 ) Избор понуде 

   На основу стручне оцене понуда Комисија констатује да је у поступку мале вредности 

услуга израде пројекта препарцелације најповољнија и прихватљива  понуда понуђача: 
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Гео Лидер“ Бујановац  ул. Краља Милутина бб који је доставио је понуду број 404-

90/2019-04 од 22.02.2019. године и предложила начелнику Oпштинске управе општине 

Ћуприја да у складу са чланом 108. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), донесе Одлуку о додели уговора и  уговор додели 

наведеном понуђачу. 

6) Лица која  спроводе поступак  

Члан комисије Милан Антић, дипл.правник;     

Члан комисије Гордана Јовановић дипл.економиста;                                                                

Члан комисије Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.;                                                                  

Контакт  телефон 035/8476-523 

Наручилац је прихватио предлог комисије и донео Одлуку о додели уговора, којом је 

уговор за набавку услуга израде пројекта препарцелације, доделио понуђачу Гео 

Лидер“ Бујановац  ул. Краља Милутина бб који је доставио је понуду број 404-90/2019-

04 од 22.02.2019. године 

Одлука ће бити објављена на Портал јавних набавки и на интернет страници  општине 

Ћуприја www.cuprija.rs у року од три дана од дана доношења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове oдлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набaвки пет дана од дана 

објављивања на Порталу јавних набавки. 

Одлуку доставити: 

Начелнику општинске управе Ћуприја; 

Групи за јавне набавке; 

а/а 

                                                      ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 

                                                         ОПШТИНСКА УПРАВА 

                                                        ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

                                                         Милица Цветковић, дипл.правник 

 

http://www.cuprija.rs/

