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      На основу чл. 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015, 68/2015), Одлуке председника градске општине Вождовац  о покретању отвореног 

поступка јавне набавке радова који се односи на „Одржавање сеоских, пољских и других 

некатегорисаних путева“, I бр 404-121/15  од 15.09.2015. по Позиву бр 404-121/15,  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 обустави поступка 

 

 

Наручилац обуставља поступак из објективних и доказивих разлога који се нису 

могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, због чега се исти поступак неће понављати у току ове 

буџетске године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

           

          Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-121/15   од 

15.09.2015. покренут је отворени поступак јавне набавке радова који се односи  

на „Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева“, процењене 

вредности до 3.153.739,00динара без ПДВ-а, ОРН 45233141, (у даљем тексту: 

предметна јавна набавка), коју спроводи Комисија за јавне набавке.  

Дана 16.09.2015. Позив за достављање понуда под бројем 404-121/15 је 

постављен на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац. У наведеном 

позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то најнижа 

понуђена цена. Дана 16.10.2015 године је у просторијама Градске општине 

Вождовац спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему је састављен 

Записник о отварању понуда. Отварању понуда  су присуствовали представници 

понуђача: 

1) „Vladobaumaschinen“ д.о.о. Александра Вуксановић, пуномоћје број 

993/2015 

2) „Инвест Градња“ д.о.о. Бранка Радојковић, пуномоћје број 431 

 

            Стручна оцена понуда спроведена је дана 23.10.2015.  на основу које је 

сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).  

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

                   

                  - да су понуде доставила два понуђач и то :  

 

1. ПОНУДА Бр: 404-121/15-I „VLADO BAUMASCHINEN“ д.о.о. Београд, 

Ул. Сремских Партизана бр 62, Сурчин 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-121/15-II - ГП „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. Београд, Ул. 

Васе Поморишца бр 97 а 
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ПРЕГЛЕД ПОНУДА: 

 

На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са  поднетим доказима  о 

испуњености услова предвиђених чланом  75. и 76. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да је 

пристигло две понуде и то:   

 

 

1. ПОНУДА Бр: 404-121/15-I „VLADO BAUMASCHINEN“ д.о.о. 

Београд, Ул. Сремских Партизана бр 62, Сурчин, благовремена и 

неприхватљива из разлога што нису испуњени додатни услови у складу 

са чланом 76. Закона о јавним, па се неће узимати у даље разматрање. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  2.632.890,00  динара без ПДВ-а 

 

 је  3.159.468,00  динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок завршетка радова: 20 дана од дана увођења у посао. 

 

3) Гарантни рок: 2 године. 

 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана по завршеним радовима. 

 

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

 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-121/15-II - ГП „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. Београд, 

Ул. Васе Поморишца бр 97 а, је благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  3.122.223,00  динара без ПДВ-а 

 

 је  3.746.667,60  динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок завршетка радова: 20 дана од дана увођења у посао. 

 

3) Гарантни рок: 2 године. 

 

4) Рок и начин плаћања: 20 дана по завршеним радовима. 

 

5)  Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 
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           Нова стручна оцена понуда спроведена је дана 12.04.2016.  на основу које 

је сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).  

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

 

Дана 02.11.2015 године у 14.44 часова је стигао Захтев за заштиту права 

понуђача „Vlado Baumaschinen“ д.о.о. из Београда, Ул. Сремских Партизана бр 

62, Сурчин  (бр. 1077/2015 од 02.11.2015 год / код Наручиоца заведено – бр. 

315/15 од 02.11.2015 год (у даљем тексту ПОНУЂАЧ). 

Дана 06.11.2015 године, Наручилац је доставио Републичкој комисији за 

заштиту права комплетну документацију и Одговор на захтев за заштиту права 

који је заведен код Наручиоца под бројем 404-121-5/15. 

Републичка комисија је донела решење број 4-00-2823/2015 од 

23.02.2016. а које је достављено код Наручиоца 31.03.2016. и заведено под 

бројем 73, у ком делимично поништава отворени поступак јавне нававке. 

Анексом уговора који се односи на трансфер средстава за потребе 

конкретне набавке (број 401.2-305/15 од 06.08.2015.), а који је склопљен са 

Градом Београдом – Градска Управа града Београда – Секретаријат за привреду, 

Градска општина Вождовац је у обавези да средства након измене уговора 

(првобитно је била у обавези да средства потроши до 01.12.2015.) потроши до 

31.05.2016. 

С обзиром на то да је од достављања комплетне документације до 

достављања решења протекло више од пет месеци, Наручилац није у 

могућности да поступи по Анексу уговора, јер нови рокови који предстоје 

(доношењем нове одлуке о додели уговора, закључењу уговора, увођењу у 

посао, завршетку радова, року плаћања), онемогућују наступање Наручиоца по 

члану 4. поменутог Анекса. Самим тим, средства која су опредељена неће 

постојати и Наручилац неће бити у могућности да изврши плаћање. 

             

           Узимајући у обзир све горе наведено, Наручилац обуставља поступак 

због чега се исти поступак неће понављати у току ове буџетске године. 

  

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-161/15 од 

12.04.2016.  доносим одлуку као у диспозитиву. 
               
           Одлуку доставити: Јавном правобранилаштву, Комисији 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).  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  

ВОЖДОВАЦ 

 

                            I Број: 404-161/15       од          12.04.2016.  

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

 

                                                                                   Александар Савић 


