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      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 

отвореног поступка јавне набавке радова који се односи на „Уређење зелених површина и 

дечијих игралишта на углу Паунове и Коканове улице, Вождовац“, I бр 404-167/16  од 

18.11.2016. по Позиву бр 404-167/16 и на основу чл. 55 Статута градске општине Вождовац 

("Сл. лист града Београда", бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13, 55/16), Председник Градске 

општине Вождовац доноси 

 

                                

                                                            О  Д  Л  У  К  У 

                                                          о додели уговора 

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. Београд, Ул. 

Васе Поморишца бр 97 а, број понуде: 557 од 19.12.2016.  

 

 

                                               О б р а з л о ж е њ е 

   

 

          Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-167/16   од 

18.11.2016. покренут је отворени поступак јавне набавке радова који се односи  

на „Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу Паунове и 

Коканове улице, Вождовац“, ОРН 45400000, процењене вредности до 

17.643.266,00 динара без ПДВ-а, (у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју 

спроводи Комисија за јавне набавке.  

Дана 21.11.2016. Позив за достављање понуда под бр 404-167/16 је 

постављен на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника РС и сајту 

ГО Вождовац. У наведеном позиву утврђен је критеријум за избор најповољније 

понуде и то најнижа понуђена цена. Дана 21.12.2016 године је у просторијама 

Градске општине Вождовац спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему 

је састављен Записник о отварању понуда. Отварању понуда  су присуствовали 

следећи представници понуђача: 

- „Инвест Градња“ д.о.о. Бранка Радојковић која је поднела пуномоћје 

бр 560 

- „ГК Београд“ д.о.о. Наташа Милошевић и Радмила Миловић које су 

поднеле пуномоћје бр 1228 

Отварању понуда је присуствовао и Срђан Милошевић из „ГК Београд“ д.о.о. 

            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 доставила два понуђача и то :  

 

1. ПОНУДА Бр: 404-167/16-I „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. Београд, Ул. Васе 

Поморишца бр 97 а. 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-167/16- II „ГК“ д.о.о. Београд, Ул. Вука Врчевића бб. 
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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: 404-167/16-I „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. Београд, Ул. 

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

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  17.575.163,50 динара без ПДВ-а 

 

 је  21.090.196,20 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок извршења радова: 60 дана од дана увођења у посао. 

 

3) Гарантни рок: 2 године. 

 

4) Рок и начин плаћања:  20 дана по испостављеном рачуну. 

 

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

 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-167/16- II „ГК“ д.о.о. Београд, Ул. Вука Врчевића бб, 

је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- СЗКТР „Матијашевић Борисав ПР“ Барзиловица, Велики крај 

бр 237. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  14.989.189,16 динара без ПДВ-а 

 

 је  17.987.027,83 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок извршења радова: 60 дана од дана увођења у посао. 

 

3) Гарантни рок: 2 године. 

 

4) Рок и начин плаћања:  16 дана по испостављеном рачуну. 
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5)  Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

 

 

 

ОЦЕНА ПОНУДА: 

 

Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

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

најнижа понуђена цена, Комисија за јавне набавке је утврдила следећу 

ранг-листу у овој јавној набавци: 

 

 

1. ПОНУДА Бр: 404-167/16-I „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. Београд, Ул. 

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

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  14.811.841,75 динара без ПДВ-а 

 

 је  17.774.210,10 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок извршења радова: 60 дана од дана увођења у посао. 

 

3) Гарантни рок: 2 године. 

 

4) Рок и начин плаћања:  20 дана по испостављеном рачуну. 

 

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, такође према члану 

92. ЗЈН, Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

 

Наручилац је дана 27.12.2016. послао поменутом понуђачу Захтев за додатним 

објашњењем, у ком је на основу члана 93. Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015), а упоређујући све пристигле понуде 

уочио рачунске грешке приликом разматрања понуде по окончаном отварању 

понуда. У Предмеру и предрачуну радова је направљена рачунска грешка, па 

самим тим долази до неслагања између цене из Предмера и предрачуна радова и 
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цене из Обрасца понуде. Увидом у Предмер и предрачун радова, достављене су 

следеће цене: 

 

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: 

 

1. Позиција 1. - у укупном износу од 3.295.480,20 динара без ПДВ-а 

2. Позиција 2. -  у укупном износу од 2.965.113,30 динара без ПДВ-а 

3. Позиција 3. - у укупном износу од 1.537.617,80 динара без ПДВ-а 

4. Позиција 4. - у укупном износу од 455.135,60 динара без ПДВ-а 

5. Позиција 5. - у укупном износу од 638.975,40 динара без ПДВ-а 

6. Позиција 6. - у укупном износу од 2.482.344,00 динара без ПДВ-а 

7. Позиција 7. - у укупном износу од 979.767,90 динара без ПДВ-а 

8. Позиција 8. - у укупном износу од 225.234,00 динара без ПДВ-а 

9. СВЕ УКУПНО: 12.579.668,20 динара без ПДВ-а 

 

          Сабирајући цене из  Предмера и предрачуна радова долазимо до следеће 

цифре: 

 

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: 

 

1. Позиција 1. - у укупном износу од 1.840.910,10 динара без ПДВ-а 

2. Позиција 2. -  у укупном износу од 1.656.361,65 динара без ПДВ-а 

3. Позиција 3. - у укупном износу од 1.537.617,80 динара без ПДВ-а 

4. Позиција 4. - у укупном износу од 455.135,60 динара без ПДВ-а 

5. Позиција 5. - у укупном износу од 638.975,40 динара без ПДВ-а 

6. Позиција 6. - у укупном износу од 2.482.344,00 динара без ПДВ-а 

7. Позиција 7. - у укупном износу од 979.767,90 динара без ПДВ-а 

8. Позиција 8. - у укупном износу од 225.234,00 динара без ПДВ-а 

 

 

9. СВЕ УКУПНО: 9.816.346,45 динара без ПДВ-а 

 

         Из свега наведеног долази до неслагања у разлици у цени између понуђене 

цене за подополагачке радове и цене подополагачких радова која је након 

отварања понуда установљења у укупном износу од 2.763.321,75 динара без 

ПДВ-а, па заправо укупна цена понуде број 557 након сабирања износи 

14.811.841,75 динара без ПДВ-а.  

 

Такође, на основу члана 92. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 

124/2012, 14/2015, 68/2015), а упоређујући све пристигле понуде уочена је 

неуобичајено ниска цена за позицију бр 1. и 2. а која се односи на набавку 

гранита. За те позиције је понуђена цена од 4.765,00 динара без ПДВ-а по 1 m², 

док је за позицију бр 3. која се такође односи на набавку гранита дата цена од 

8.530,00 динара без ПДВ-а по 1 m².  

 

Понуђач је поступио по Захтеву Наручиоца и доставио одговор дана 30.12.2016. 

прво мејлом у 11.31, а затим и директно у 11.59 часова заведен код Наручиоца 

под бројем 262, а заведен код понуђача под бројем 569 од 30.12.2016. у ком је 

дато детаљно образложење цене и у ком се сложио са исправком рачунских 

грешака. 
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2. ПОНУДА Бр: 404-167/16- II „ГК“ д.о.о. Београд, Ул. Вука Врчевића бб, 

је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- СЗКТР „Матијашевић Борисав ПР“ Барзиловица, Велики крај 

бр 237. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  14.989.189,16 динара без ПДВ-а 

 

 је  17.987.027,83 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок извршења радова: 60 дана од дана увођења у посао. 

 

3) Гарантни рок: 2 године. 

 

4) Рок и начин плаћања:  16 дана по испостављеном рачуну. 

 

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 27.12.2016. послао поменутом понуђачу Захтев за додатним 

објашњењем, у ком је на основу члана 93. Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015), а упоређујући све пристигле понуде 

уочио рачунске грешке приликом разматрања понуде по окончаном отварању 

понуда. У Предмеру и предрачуну радова је направљена рачунска грешка, па 

самим тим долази до неслагања између цене из Предмера и предрачуна радова и 

цене из Обрасца понуде.  

          Увидом у Предмер и предрачун радова, достављене су следеће цене: 

 

РАЗНИ РАДОВИ: 

 

10. Позиција 1. - у укупном износу од 46.560,00 динара без ПДВ-а 

11. Позиција 2. -  у укупном износу од 160.000,00 динара без ПДВ-а 

12. Позиција 3. - у укупном износу од 70.800,00 динара без ПДВ-а 

13. Позиција 4. - у укупном износу од 18.000,00 динара без ПДВ-а 

14. Позиција 5. - у укупном износу од 22.000,00 динара без ПДВ-а 

15. Позиција 6. - у укупном износу од 120.000,00 динара без ПДВ-а 

16. Позиција 7. - у укупном износу од 130.521,60 динара без ПДВ-а 

17. Позиција 8. - у укупном износу од 807.881,60 динара без ПДВ-а 

18. СВЕ УКУПНО: 807.881,60 динара без ПДВ-а 
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          Сабирајући цене из  Предмера и предрачуна радова долазимо до следеће 

цифре: 

 

РАЗНИ РАДОВИ: 

 

10. Позиција 1. - у укупном износу од 46.560,00 динара без ПДВ-а 

11. Позиција 2. -  у укупном износу од 160.000,00 динара без ПДВ-а 

12. Позиција 3. - у укупном износу од 70.800,00 динара без ПДВ-а 

13. Позиција 4. - у укупном износу од 18.000,00 динара без ПДВ-а 

14. Позиција 5. - у укупном износу од 22.000,00 динара без ПДВ-а 

15. Позиција 6. - у укупном износу од 120.000,00 динара без ПДВ-а 

16. Позиција 7. - у укупном износу од 130.521,60 динара без ПДВ-а 

17. Позиција 8. - у укупном износу од 807.881,60 динара без ПДВ-а 

18. СВЕ УКУПНО: 645.881,60 динара без ПДВ-а 

 

 

         Из свега наведеног долази до неслагања у разлици у цени између понуђене 

цене за разне радове и цене разних радова која је након отварања понуда 

установљења у укупном износу од 162.000,00 динара без ПДВ-а, па заправо 

укупна цена понуде број 1215 након сабирања износи 14.827.189,86 динара без 

ПДВ-а. 

           Даље, у складу са чланом 79. Став 1. ЗЈН, докази о испуњености услова 

могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. Самим тим понуђачу је 

остављено да у року од 5 дана достави на увид оригинал банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде број G-00-425-0117012.1 од 21.12.2016, с обзиром на то да је 

достављена копија банкарске гаранције у поменутом поступку.  

          Такође, приликом оцене понуде бр 1215 је утврђено да је лиценца број 415 

А883 06 за одговорног извођача радова саобраћајница истекла дана 25.12.2016. 

С обзиром на то да је понуђач у складу са чланом 77. Став 7. ЗЈН дужан да без 

одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке и да је документује на прописани начин, а да до 27.12.2016. Наручилац 

није добио ниједно писмено обавештење, Наручилац је захтевао достављање 

потврде да ли је лиценца број 415 А883 06 за одговорног извођача радова 

саобраћајница продужена. 

 

Понуђач је поступио по Захтеву Наручиоца и доставио одговор мејлом, дана 

28.12.2016. у 13.27 часова, а затим лично, заведен код понуђача под бројем 1253 

од 28.12.2016. у ком је дата сагласност са исправком рачунских грешака и у ком 

су достављени на увид захтевани документи. 
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На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-167/16 од 

09.01.2017.  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 ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ 

I Број: 404-167/16  од                   09.01.2017.   

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 

 


