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      На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015, 68/2015), и на основу чл.  2 и 3 Одлуке о распуштању Скупштине градске 

општине Вождовац и образовању Привременог органа градске општине Вождовац («Сл. лист 

града Београда» бр. 9/16) и чл. 55 Статута градске општине Вождовац ("Сл. лист града 

Београда", бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13), Привремени орган Градске општине Вождовац 

доноси 

 

 

                                

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о додели уговора 

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за Партију бр 1: понуђачу „РАДУЈКО ИНВЕСТ“ д.о.о.  

Београд, Ул. Павла Лабата бр 93 а, број понуде: 01/16 од 11.04.2016.  

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за Партију бр 2: понуђачу „РАДУЈКО ИНВЕСТ“ д.о.о.  

Београд, Ул. Павла Лабата бр 93 а, број понуде: 01/16 од 11.04.2016.  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                         На основу Одлуке председника Привременог органа Градске 

општине Вождовац I бр 404-70/16 од 04.04.2016. покренут је поступак јавне 

набавке мале вредности, који се односи  на „Услуге рушења“, процењене 

вредности до 4.343.560,84  без ПДВ-а, ОРН 65000000. Позив бр 404-70/16, 

постављен је на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац дана 

05.04.2016. 

 

Набавка је обликована по партијама: 

1) „Извршење рушења грађевинских инспектора“ процењене вредности 

3.010.227,50 динара без ПДВ-а 

 

2) „Извршење рушења комуналних инспектора“ процењене вредности 

1.333.333,34 динара без ПДВ-а 

 

              Јавно отварање понуда спроведено је дана  13.04.2016. у складу са 

Законом о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015, 

68/2015). Отварању понуда је присуствовао представник понуђача „Норис 

Инжењеринг“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 40/41. 

         Стручна оцена понуда је спроведена дана  19.04.2016. у складу са  

критеријумом објављеним у конкурсној документацији и то: најнижа понуђена 

цена, на основу које је сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем 

тексту: Извештај). 

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

  

                  - да су достављене три понуде и то :  
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1. ПОНУДА Бр: 404-70/16-I „РАДУЈКО ИНВЕСТ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Павла Лабата бр 93 а, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-70/16- II „НОРИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, 

Ул. Страхињића Бана бр 30-партија 1, благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

3. ПОНУДА Бр: 404-70/16- II „НОРИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, 

Ул. Страхињића Бана бр 30-партија 2, благовремена, одговарајућа и 

прихватљива.             

  

ОЦЕНА ПОНУДА: 

 

Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде 

најнижа понуђена цена, Службеник за јавне набавке је утврдио следећу 

ранг листу у овој јавној набавци: 

                                            

 

1. ПОНУДА Бр: 404-70/16-I „РАДУЈКО ИНВЕСТ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Павла Лабата бр 93 а, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Партија број 1. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 36.380,00 динара без ПДВ-а 

 

односно  43.656,00    динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок започињања вршења услуге: 1 дан од дана добијања налога од 

стране Наручиоца. 

 

3) Рок завршетка вршења услуге: 1 дан од дана добијања налога од 

стране Наручиоца. 

 

4) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана извршења услуге и 

испостављања рачуна.  

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Партија број 2. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 
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1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 66.680,00 динара без ПДВ-а 

 

 односно  80.016,00    динара са ПДВ-ом  

2) Рок започињања вршења услуге: 1 дан од дана добијања налога од 

стране Наручиоца. 

 

3) Рок завршетка вршења услуге: 1 дан од дана добијања налога од 

стране Наручиоца. 

 

4) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана извршења услуге и 

испостављања рачуна.  

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

Образложење: На основу члана 93. Закона о јавним набавкама, а упоређујући 

све пристигле понуде уочене су рачунске грешке приликом разматрања понуда 

по окончаном отварању понуда. У случају разлике између јединичне и укупне 

цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком 

рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац је дана 18.04.2016. послао Захтев за додатним објашњењем и 

затражио сагласност у исправци рачунарских грешака.  

 

Наручилац је дана 18.04.2016. послао Захтев за додатним објашњењем 

позивајући се на члан 93. ЗЈН. Увидом у понуду бр 01/16 од 11.04.2016. за јавну 

набавку мале вредности услуга, која се односи на „Услуге рушења“ бр 404-

70/16, у Спецификацији потребних услуга је утврђено да су направљене 

рачунске грешке, па самим тим долази до неслагања између цене из 

Спецификације потребних услуга и цене из Обрасца понуде. Понуђач је поднео 

следећу понуду за Партију 1. у укупном износу од 47.240,00 динара без ПДВ-а, 

односно за Партију 2. у укупном износу од 93.410,00 динара без ПДВ-а. Увидом 

у Спецификацију потребних услуга поменутог понуђача, достављене су следеће 

цене: 

 

ПАРТИЈА 1: 

1. Рушење објеката - у укупном износу од 30.030,00 

2. Употреба радне снаге -  у укупном износу од 430,00 

3. Употреба механизације - у укупном износу од 8.500,00 

4. СВЕ УКУПНО: 56.688,00 

 

ПАРТИЈА 2: 

1. Уклањање и комунално уређење - у укупном износу од 75.950,00 

2. Исељавање, попис ствари, коришћење простора - у укупном износу од 

1.100,00 

3. Употреба радне снаге - у укупном износу од 430,00 

4. Употреба механизације - у укупном износу од 8.500,00 

5. СВЕ УКУПНО: 93.410,00 
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          Сабирајући цене из Спецификације потребних услуга, Наручилац је 

утврдио следећи износ: 

 

 ПАРТИЈА 1: 

1. Рушење објеката - у укупном износу од 27.450,00 динара без ПДВ-а 

2. Употреба радне снаге - у укупном износу од 430,00 динара без ПДВ-а 

3. Употреба механизације - у укупном износу од 8.500,00 динара без ПДВ-а 

4. СВЕ УКУПНО: 36.380,00 динара без ПДВ-а 

 

ПАРТИЈА 2: 

1. Уклањање и комунално уређење - у укупном износу од 56.650,00 динара 

без ПДВ-а 

2. Исељавање, попис ствари, коришћење простора - у укупном износу од 

1.100,00 динара без ПДВ-а 

3. Употреба радне снаге - у укупном износу од 430,00 динара без ПДВ-а 

4. Употреба механизације - у укупном износу од 8.500,00 динара без ПДВ-а 

5. СВЕ УКУПНО: 66.680,00 динара без ПДВ-а 

 

Понуђач је поступио по Захтеву Наручиоца и доставио допис, дана 19.04.2016. у 

13.17 часова, заведен под бројем 122 у писарници ГО Вождовац, у коме се 

сложио са исправком рачунских грешака. 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-70/16- II „НОРИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, 

Ул. Страхињића Бана бр 30-партија 1, благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

Партија број 1. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- „Мис Маг“ д.о.о. Београд, Ул. Кружни пут бр 9. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 37.670,00 динара без ПДВ-а 

 

 односно  45.204,00    динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок започињања вршења услуге: 3 дана од дана добијања налога од 

стране Наручиоца. 

 

3) Рок завршетка вршења услуге: 15 дана од дана добијања налога од 

стране Наручиоца. 

 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана извршења услуге и 

испостављања рачуна.  

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 
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3. ПОНУДА Бр: 404-70/16- II „НОРИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, 

Ул. Страхињића Бана бр 30-партија 2, благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

Партија број 2. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- „Мис Маг“ д.о.о. Београд, Ул. Кружни пут бр 9. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 67.025,00 динара без ПДВ-а 

 

 односно  80.430,00    динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок започињања вршења услуге: 3 дана од дана добијања налога од 

стране Наручиоца. 

 

3) Рок завршетка вршења услуге: 15 дана од дана добијања налога од 

стране Наручиоца. 

 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана извршења услуге и 

испостављања рачуна.  

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-70/16 од 

20.04.2016. доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

           Одлуку доставити: Јавном правобранилаштву, Службенику за јавне 

набавке, Одељењу за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање 

и архиви општине Вождовац. 
 

           Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).  

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 

I Број: 404 - 70/16 од  22.04.2016.  

 

 

            ПРЕДСЕДНИК             

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Александар Савић 


