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

68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности услуга која се односи на „Услуге поправки и одржавања-хитне интервенције по 

школама“, I бр 404-156/16  од 20.10.2016. по Позиву бр 404-156/16,  доносим 

 

 

                          

О  Д  Л  У  К  У 

 

о закључењу оквирног споразума 

 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум са  понуђачем „РАДУЈКО ИНВЕСТ“ 

д.о.о.  Београд, Ул. Павла Лабата бр 93 а, број понуде: 65 од 03.11.2016.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          На основу Одлуке председника Градске општине Вождовац, I бр 404-

156/16 од 20.10.2016. покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга, 

који се односи на „Услуге поправки и одржавања-хитне интервенције по 

школама“, ОРН 50800000,  процењене вредности до 4.166.666,67 динара без 

ПДВ-а. Позив бр 404-156/16 је постављен на Порталу јавних набавки и на сајту 

ГО Вождовац дана 27.10.2016. 

         Јавно отварање понуда спроведено је дана  04.11.2016. у складу са Законом 

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

Отварању понуда нису присустовали представници понуђача. 

        Стручна оцена понуда је спроведена дана 04.11.2016. у складу са  

критеријумом објављеним у конкурсној документацији и то: најнижа понуђена 

цена. 

 

 

 

ПОНУДЕ: 

 

1. ПОНУДА Бр: 404-156/16-I Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ а.д.  
Београд, Ул. Делиградска бр 26, благовремена, одговарајућа и 

неприхватљива. 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-156/16-II „РАДУЈКО ИНВЕСТ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

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

 

3. ПОНУДА Бр: 404-156/16-III Грађевинско занатска задруга 

„ЈУГОСЛАВИЈА“ д.о.о.  Београд, Ул. Мишка Јовановића бр 24, 

благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

 

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

пристигло три понуде и то:   

                            

 

1. ПОНУДА Бр: 404-156/16-I Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ а.д.  
Београд, Ул. Делиградска бр 26, благовремена, одговарајућа и 

неприхватљива из разлога што није испуњен услов-средство 

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, предвиђен конскурсном 

документацијом, као и чланом 106. ЗЈН и чланом 13. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС”, бр. 86/2015), па се неће узимати у даље разматрање. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

 

- „Браћа Глишић“ д.о.о. Београд, Ул. Патријарха Димитрија бр 151 м 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 524.610,00  динара без ПДВ-а 

 

односно  629.532,00    динара са ПДВ-ом  

 

 

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

 

3) Гарантни рок: 12 месеци. 

 

4) Рок важења понуде: 31 дан од дана отварања понуда. 

 

Образложење:  

 

 У погледу средстава финансијског обезбеђења, Наручилац је од понуђача 

захтевао Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то 

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 400.000,00 динара. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и 

важење понуде, а најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након 

истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор 

о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. У складу са чланом 13. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
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начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 

86/2015) - Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок 

за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. Поменути 

понуђач је доставио меницу и менично овлашћење, али са напоменом да 

меница важи 30 дана од дана отварања понуда. С обзиром на то, да је 

поменути понуђач у обрасцу понуде навео рок важења понуде од 31 дан 

од дана отварања понуде, службеник за јавне набавке је утврдио да у 

овом делу нису испуњени услови захтевани конкурсном документацијом, 

као и то да нису у складу са Законским одредбама из разлога што један 

дан важења понуде остаје необезбеђен средством финансијског 

обезбеђења, па се понуда неће узимати даље у разматрање. 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-156/16-II „РАДУЈКО ИНВЕСТ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

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

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 103.185,00  динара без ПДВ-а 

 

односно  123.822,00  динара са ПДВ-ом  

 

 

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

 

3) Гарантни рок: 12 месеци. 

 

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

 

 

 

3. ПОНУДА Бр: 404-156/16-III Грађевинско занатска задруга 

„ЈУГОСЛАВИЈА“ д.о.о.  Београд, Ул. Мишка Јовановића бр 24, 

благовремена, одговарајућа и неприхватљива из разлога што није 

испуњен додатни услов предвиђен конскурсном документацијом и 

чланом 76. ЗЈН, као и чланом 106. тачка 2) и тачка 5) ЗЈН, па се неће 

узимати у даље разматрање. 

 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

 

- ГП „Југоградња“ д.о.о. Београд, Ул. Породице Трајковић бр 3 а. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 142.505,00  динара без ПДВ-а 

односно  171.006,00  динара са ПДВ-ом  

 

2) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испостављања рачуна.  
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3) Гарантни рок: 12 месеци. 

 

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

 

Образложење:  

 

 У погледу финансијског капацитета Наручилац је захтевао од понуђача да 

у претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015 године) није 

пословао са губитком, а као доказ тражио Потврде о пријему редовног 

финансијског извештаја  за претходне три обрачунске године, (2013, 

2014. и 2015.) издате од стране Агенције за привредне регистре-БОН ЈН 

или Биланс стања и Биланс успеха уколико финансијски извештај за 2015 

годину није још увек завршен и обрађен или уколико је понуђач 

предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства, 

доставља: Билансе успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2013, 

2014. и 2015.). Увидом у достављени БОН-ЈН поменутог понуђача, 

Службеник за јавне набавке је констатово да је понуђач у 2013 години 

остварио пословни губитак у износу од 481 милиона динара, а у 2014 

години у износу од 8.610 милиона динара, па самим тим није испунио 

тражени додатни услов. 

 

 На страни 30/46 конкурсне документације, Наручилац је ставио напомену 

да у колоне није дозвољено уписивати ознаке као што су  -, / , + , *, нити било 

који знак који не означава вредност. Уколико понуђач упише нешто од 

наведеног, таква понуда ће се сматрати неприхватљивом. Поменути понуђач 

није уписао цену на страни 27/46 за тачку 10.4.2, а такође није уписао цену на 

страни 28/46 за тачку 12.1. С обзиром на то да не постоји ниједна ознака која 

означава вредност наведених позиција, службеник за јавне набавке сматра да је 

немогуће оценити овакву понуду, па се самим тим понуда неће узимати даље у 

разматрање. 
 

Из свега горе наведеног, понуђач није испунио тражене услове предвиђене 

чланом 76. и чланом 106. Закона о јавним набавкама и чланом 13. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015) и 

конкурсном документацијом, па се понуда неће узимати даље у разматрање. 

 

 

 

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 следеће у 

овој јавној набавци: 

 

 

1. ПОНУДА Бр: 404-156/16-II „РАДУЈКО ИНВЕСТ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

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

 

Понуђач самостално подноси понуду. 
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1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 103.185,00  динара без ПДВ-а 

 

односно  123.822,00  динара са ПДВ-ом  

 

 

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

 

3) Гарантни рок: 12 месеци. 

 

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

 
 

 

 

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-156/16 од 

04.11.2016. 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: 404-156/16  од                   04.11.2016.   

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 
 


