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На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 

68/2015), Одлуке председника Привременог органа Градске општине Вождовац о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности услуга која се односи на „Чишћење септичких јама“, I бр 

404-92/16  од 02.06.2016. по Позиву бр 404-92/16,  доносим 

 

 

                          

О  Д  Л  У  К  У 

 

о додели уговора 

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „КВАЛИТЕТ ЂУРА“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Ратка Павловића бр 45, Калуђерица, број понуде: 1/16 од 09.06.2016.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          На основу Одлуке председника Привременог органа Градске општине 

Вождовац, I бр 404-92/16 од 02.06.2016. покренут је поступак јавне набавке мале 

вредности услуга, који се односи  на „Чишћење септичких јама“, ОРН 90440000,  

процењене вредности до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. Позив бр 404-92/16 је 

постављен на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац дана 02.06.2016. 

         Јавно отварање понуда спроведено је дана  10.06.2016. у складу са Законом 

о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015, 68/2015). 

Отварању понуда су присуствовали следећи представници понуђача: 

- „Растошница Промет“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 2402961 

- „Квалитет Ђура“ д.о.о, бр 006818245 

        Стручна оцена понуда је спроведена дана 17.06.2016. у складу са  

критеријумом објављеним у конкурсној документацији и то: најнижа понуђена 

цена. 

 

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 124/12, 14/2015, 68/2015), утврђено је да је 

пристигло три понуде и то:   

                            

1. ПОНУДА Бр: 404-92/16-I „PREMI TRADE“ д.о.о.  Београд, Ул. Војводе 

Миленка бр 40, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

 

1) Укупна понуђена цена по 1 m³: 

          

  је 15.400,00  динара без ПДВ-а 

 

односно  18.480,00    динара са ПДВ-ом  
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2) Рок извршења услуге: 48 сати од момента упућивања сваког конкретног 

захтева од стране наручиоца. 

 

3) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана испостављања рачуна.  

 

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

 

Образложење: 

 

За доказивање финансијског капацитета, понуђач је био у обавези да достави: 

Потврду из банке да у задњих 6 месеци није био у блокади, Извод из регистра 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника  

БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са 

губицима у претходне три године, а уколико је понуђач предузетник који води 

пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља: Билансе успеха за 

претходне 3 (три) обрачунске године. 

Поменути понуђач није доставио доказ који се односи на 2015 годину, већ само 

БОН-ЈН који се односи на 2014, 2013 и 2012 годину, дакле не за претходне три 

године. У складу са чланом 79. ЗЈН Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или 

конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу 

на којој су тражени подаци јавно доступни.  

Увидом на сајт АПР-а (http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/), утврђено 

је да поменути понуђач има завршен Извештај за статистичке потребе за 2015 

годину (број 114549/2016 од 28.02.2016.). 

Извештај за статистичке потребе чине обрасци:  

 Биланс стања,  

 Биланс успеха, 

 Статистички извештај 

Дакле, понуђач је имао припремљен Биланс успеха за 2015, али га није 

доставио.  

 

Редован годишњи финансијски извештај за период 01.01.2015.-31.12.2015. не 

постоји евидентиран на сајту. 

 

С обзиром на то, да тражени доказ није јавно доступан на интернет страници, 

као и да није достављен, Службеник за јавне набавке није могао да оцени 

испуњеност захтеваног услова, односно финансијског капацитета, понуда се 

сматра неприхватљивом. 

Из свега горе наведеног, понуђач није испунио додатни услов предвиђен чланом 

76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, па се понуда неће 

узимати даље у разматрање. 

 

За доказивање техничког капацитета се од понуђача захтевало да достави 

фотокопију важеће саобраћајне дозволе и попис основних средстава или 

фотокопију уговора о закупу или уговора о коришћењу уколико понуђач нема у 

власништву наведени капацитет. Поменути понуђач није доставио пописну 

листу, али је доставио рачун бр 20/16 од 08.01.2016. из ког Службеник за јавне 

набавке утврђује да понуђач ипак поседује захтевани технички капацитет. 

http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/
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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 

14.06.2016. послао Захтев за додатним објашњењем и затражио сагласност у 

исправци рачунарских грешака.  

 

Наручилац је дана 14.06.2016. послао Захтев за додатним објашњењем 

позивајући се на члан 93. ЗЈН. Увидом у понуду бр 118/16 од 09.06.2016. за 

јавну набавку мале вредности услуга, која се односи на „Чишћење септичких 

јама“ бр 404-92/16, 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. Увидом у 

Спецификацију потребних услуга поменутог понуђача, достављене су следеће 

цене: 

 

РБ ОПИС ПОСЛА 

 

ЦЕНА без ПДВ-а ЦЕНА са ПДВ-ом 

1 Одгушење и испирање 

канализационе мреже 
5.100,00 6.120,00 

2 Чишћење цеви од објекта до 

септичке јаме  
4.900,00 5.880,00 

3  

Исцрпљење септичких јама 
1.200,00 1.440,00 

4 Снимање канализационе 

мреже камером 
4.000,00 4.800,00 

5 Одвоз отпадног материјала 

на депонију 
200,00 240,00 

6  

СВЕ УКУПНО по 1 m³ 

1.290,00 1.548,00 

 

          Сабирајући цене из Спецификације потребних услуга долазимо до следеће 

цифре: 

 

 

РБ ОПИС ПОСЛА 

 
ЦЕНА без ПДВ-а ЦЕНА са ПДВ-ом 

  

СВЕ УКУПНО по 1 m³ 

15.400,00 18.480,00 

 

          Самим тим, укупна понуђена цена по једном метру кубном износи 

15.400,00 динара без ПДВ-а, односно 18.480,00 динара са ПДВ-ом. 

 

         Дана 16.06.2016. у 12.58, електронским путем је стигла сагласност за 

исправку рачунске грешке од поменутог понуђача. 
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2. ПОНУДА Бр: 404-92/16-II „КВАЛИТЕТ ЂУРА“ д.о.о.  Београд, Ул. Ратка 

Павловића бр 45, Калуђерица, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

1) Укупна понуђена цена по 1 m³: 

          

  је 2.550,00  динара без ПДВ-а 

 

односно  3.060,00    динара са ПДВ-ом  

 

2) Рок извршења услуге: 24 сата од момента упућивања сваког конкретног 

захтева од стране наручиоца. 

 

3) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испостављања рачуна.  

 

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

 

 

 

3. ПОНУДА Бр: 404-92/16-III „РАСТОШНИЦА ПРОМЕТ“ д.о.о.  Београд, 

Ул Виноградска бр 35 б, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

1) Укупна понуђена цена по 1 m³: 

          

  је 1.850,00  динара без ПДВ-а 

 

односно  2.220,00    динара са ПДВ-ом  

 

2) Рок извршења услуге: 48 сати од момента упућивања сваког конкретног 

захтева од стране наручиоца. 

 

3) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испостављања рачуна.  

 

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

 

Образложење: 

 

За доказивање финансијског капацитета, понуђач је био у обавези да достави: 

Потврду из банке да у задњих 6 месеци није био у блокади, Извод из регистра 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника  

БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са 

губицима у претходне три године, а уколико је понуђач предузетник који води 

пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља: Билансе успеха за 

претходне 3 (три) обрачунске године. 

Поменути понуђач није доставио доказ који се односи на 2015 годину, већ само 

БОН-ЈН који се односи на 2014, 2013 и 2012 годину, дакле не за претходне три 

године. У складу са чланом 79. ЗЈН Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или 
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конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу 

на којој су тражени подаци јавно доступни.  

Увидом на сајт АПР-а (http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/), утврђено 

је да поменути понуђач има завршен Извештај за статистичке потребе за 2015 

годину (број 9172/2016 од 16.02.2016.). 

Извештај за статистичке потребе чине обрасци:  

 Биланс стања,  

 Биланс успеха, 

 Статистички извештај 

Дакле, понуђач је имао припремљен Биланс успеха за 2015 годину, али га није 

доставио.  

 

Такође, редован годишњи финансијски извештај за период 01.01.2015.-

31.12.2015. (број 167263/2016 од 08.06.2016.) је достављен АПР-у, али је 

предмет у поступку обраде. 

Велика, средња и мала правна лица (осим других правних лица) као и сва јавна 

друштва независно од величине обавезно достављају редовни годишњи 

финансијски извештај на обрасцима:  

 Биланс стања,  

 Биланс успеха,  

 Извештај о осталом резултату,  

 Извештај о токовима готовине,  

 Извештај о променама на капиталу,  

 Напомене уз финансијске извештаје (у форми текста). 

Дакле, понуђач је имао припремљен Биланс успеха за 2015, али га није 

доставио.  

 С обзиром на то, да тражени доказ није јавно доступан на интернет страници, 

као и да није достављен, Службеник за јавне набавке није могао да оцени 

испуњеност захтеваног услова, односно финансијског капацитета, понуда се 

сматра неприхватљивом. 

 

Из свега горе наведеног, понуђач није испунио додатни услов предвиђен чланом 

76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, па се понуда неће 

узимати даље у разматрање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/
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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 је пристигла само једна понуда, Службеник 

за јавне набавке је утврдио следеће у овој јавној набавци: 

 

1. ПОНУДА Бр: 404-92/16-II „КВАЛИТЕТ ЂУРА“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Ратка Павловића бр 45, Калуђерица, благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

 

1) Укупна понуђена цена по 1 m³: 

          

  је 2.550,00  динара без ПДВ-а 

 

 односно  3.060,00    динара са ПДВ-ом  

 

2) Рок извршења услуге: 24 сата од момента упућивања сваког конкретног 

захтева од стране наручиоца. 

 

3) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испостављања рачуна.  

 

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

 

 

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-92/16 од 

16.06.2016. доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

         Одлуку доставити: Службенику за јавне набавке, Одељењу за финансије, 

привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац и објавити 

на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца. 
 

           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: 404-92/16  од                   16.06.2016.   

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 
 


