
 1 

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

124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга који се односи на 

„Набавка спортске опреме-2“, I бр 404-185/16  од 21.12.2016. по Позиву бр 404-

185/16,  доносим 

 

 

                                

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о додели уговора 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „ЗОРА СУПЕР СПОРТ“ д.о.о. Београд, Ул. 

Војводе Влаховића 29 с, Београд, број понуде: 404-185/16-II од 30.12.2016.  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

           Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-185/16   од 

21.12.2016. покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга који се 

односи  на „Набавка спортске опреме-2“, ОРН 37400000, процењене вредности 

до 2.166.666,67 динара без ПДВ-а.  (у даљем тексту: предметна јавна набавка), 

коју спроводи Службеник за јавне набавке.  

Дана 22.12.2016. Позив за достављање понуда под бројем 404-185/16 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 30.12.2016 године је у просторијама Градске општине 

Вождовац спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему је састављен 

Записник о отварању понуда. Отварању понуда присуствовали су  представници 

понуђача: 

- „Треф спорт“    Јасмина Пауновић и 

- „Зора супер спорт“     Милица Михајловић.  

Стручна оцена понуда спроведена је дана 09.01.2017.  на основу које је 

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

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

  

                  - да су понуде доставили два понуђача и то :  

 

1.  ПОНУДА Бр: 404-185/16-I     „Треф спорт“ д.о.о. Београд, Булевар краља 

Александра број 253;                   

2. ПОНУДА Бр: 404-185/16-II „ЗОРА СУПЕР СПОРТ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Војводе Влаховића 29 с, Београд. 
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ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА: 

 

Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

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

најнижа понуђена цена као и да су пристигле две понуде, Службеник за 

јавне набавке је утврдио следеће у овој јавној набавци: 

        

                     

1. ПОНУДА Бр: 404-185/16-I „Треф спорт“ д.о.о.  Београд, Ул. Осијечка бр 

5, Београд, благовремена, неодговарајућа и неприхватљива. 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

1. Укупна понуђена цена: 

          

             је 1.615.974,00 динара без ПДВ-а 

 

            односно  1.939.169,00 динара са ПДВ-ом  

 

 

2. Рок и начин плаћања: 45  дана од дана потписивања Уговора. 

 

3. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

4. Рок испоруке: 48 сати од момента пријема поруџбине од стране 

Наручиоца. 

 

Образложење: 

 

 Понуђачи су за доказивање обавезних услова били у обавези да доставе 

изјаву  понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа којом 

потврђују да испуњавају обавезне услове које налаже Закон о јавним 

набавкама. Обзиром на то да је понуђач доставио потписану изјаву о 

поштовању обавеза из важећих прописа  са следећим пратећим 

документима који исправност те изјаве доводе у питање: 

- Решење из АПР-а о промени личних података законског заступника , 

датум 06.04.2009;  

- Извод из Регистра обвезника ПДВ-а на дан 30.09.2005.  

- Потврду о извршеној регистрацији 30.05.2005. 

- Претраживање дужника у принудној наплати;  

- Уверење Министарства Финансија (Пореске управе- Филијала 

Звездара) да је обвезник „Треф Спорт“ Д.о.о уплатио обавезе јавних 

прихода закључно са 12.08.2016.;  

- Уверење МУП-а да законски заступник понуђача  није осуђивана, датум 

11.08.2016. што прелази законски рок од 2 месеца по члану 77. став 3. 

Закона о јавним набавкама;    

Наручилац  је тражио на увид валидна документа која поменуту изјаву 

чине исправном сходно члану 79. став 1. Закона о Јавним набавкама.  

            По захтеву Наручиоца понуђач је дана 09.01.2017. у 12 часова доставио      

            следећа  документа  на увид: 

-Уверење издато од стране Вишег суда у Београду да привредно друштво 

„Треф Спорт“ Д.о.о није као правно  лице осуђивано. На том уверењу је 
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назначено да се издаје ради уписа у Регистар понуђача код Агенције за 

привредне регистре и у друге сврхе се не може употребљавати, издато 

05.01.2017. 

-Уверење од стране Првог Основног суда у Београду  да привредно 

друштво „Треф Спорт“ Д.о.о  није осуђивано за кривична дела из 

надлежности основних и виших судова, такође издато ради уписа у 

регистар понуђача и у друге сврхе се не може користити, издато 

05.01.2017.; 

-Потврда из АПР-а о примљеној регистрационој пријави, издата 

09.01.2017; 

-Уверење из Секретаријата за финансије да је привредно друштво „Треф 

Спорт“ Д.о.о  према евиденцији Управе јавних прихода измирило 

доспеле обавезепо основу изворних локалних јавних прихода закључно 

са 06.01.2017, такође у сврху уписа у Регистар понуђача, издато 

06.01.2017; 

-Увјерење из Министарства финансија да је „Треф Спорт“ Д.о.о уплатио 

обавезе јавних прихода закључно са 05.01.2017. такође у сврху уписа у 

Регистар понуђача, издато 05.01.2017. 

 

 Уверење МУП-а да законски заступник понуђача  није осуђиван, није 

достављено на увид  према члану 79. став 4. ЗЈН, чиме није испуњен 

обавезни услов учешћа у поступку јавне набавке члан 75. став 1. тачка 2. 

а у вези са  чланом 77. став 3. Закона  што понуду чини неприхватљивом. 

 Понуђачи су били у обавези да доставе уверење о квалитету за сву 

спортску опрему која се налази у техничкој спецификацији потребних 

добара. Поменути понуђач је доставио уверење о квалитету али са 

подацима друге фирме на основу чега Наручилац не може закључити да 

ли је понуда поднета самостално или као заједничка.У Упиту који је 

послат од стране Наручиоца 30.12.2016. поменутом понуђачу тражено је 

објашњење у ком правном својству су са фирмом чије су послали 

Уверење о квалитету обзиром да нису доставили споразум који је по 

члану 81. Став 4. Закона, обавезан део Заједничке понуде. Такође у 

самом обрасцу понуде понуђач је нагласио да понуду подноси 

самостално, а не као заједничку или са подизвођачем, што ствара 

додатну нејасноћу у погледу испуњења додатних услова сходно члану 

106. Закона. Дана 01.09.2017. „Треф спорт“ је доставио писмено 

„Образложење“ да је фирма „Univers co“ у њиховом власништву и да 

имају овлашћења да продају и користе њихове сертификате. Поменута 

овлашћења нису доставили те се и уверење о квалитету не сматра 

валидним.  

 

 

 2.  ПОНУДА Бр: 404-185/16- II „ЗОРА СУПЕР СПОРТ“ д.о.о.  Београд, Ул.                          

Војводе Влаховића 29 с, Београд, благовремена, одговарајућа и прихватљива.           

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

 

1. Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.141.600,00 динара без ПДВ-а 
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  односно  2.569.920,00 динара са ПДВ-ом  

 

 

2. Рок и начин плаћања: 15  дана од дана потписивања Уговора. 

 

3. Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 

5. Рок испоруке: 48 сати од момента пријема поруџбине од стране 

Наручиоца. 

 

 

Образложење: 

 

Члан 3. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 

124/2012, 14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду 

која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава 

права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке. Члан 107. Став 1. Закона о јавним 

набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015) говори да је 

Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени 

понуде, одбије све неприхватљиве понуде. С обзиром на то да поменута 

понуда одговара свим захтеваним условима јавне набавке, да је поднета 

благовремено и да не садржи битне недостатке, Наручилац је оцењује као 

прихватљиву понуду. 

 

 

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-185/16 од 

09.01.2017. доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

           Одлуку доставити: 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).  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ 

I Број: 404-185/16  од                   09.01.2017.   

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 


