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

68/2015), Одлуке о спровођењу јавне набавке од стране више Наручилаца I бр 404-132/17 од 

30.08.2017. и Одлуке председника Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка 

јавне набавке радова који се односи на „Уређење вртића у Ерчанској, ДК Рипањ“, I бр 404-

133/17 од 31.08.2017. по Позиву бр 404-133/17,  доносим 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о додели уговора 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Барух бр 

20, број понуде: 159/17 од 15.09.2017.  

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            На основу Одлуке о спровођењу јавне набавке од стране више 

Наручилаца I бр 404-132/17 од 30.08.2017. и Одлуке председника Градске 

општине Вождовац I бр 404-133/17 од 31.08.2017. покренут је отворени 

поступак јавне набавке радова, који се односи  на „Уређење вртића у Ерчанској, 

ДК Рипањ“, ОРН 45454000. Процењена вредност јавне набавке је до 

2.475.310,00 динара без ПДВ-а. 

              Позив бр 404-133/17 је постављен на Порталу јавних набавки и на сајту 

ГО Вождовац дана 31.08.2017. 

              Јавно отварање понуда спроведено је дана  02.10.2017. у складу са 

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

68/2015). Отварању понуда су присуствовали следећи представници понуђача: 

- „Cubing“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 1122/2 

- „Asing“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 178/1 

            Стручна оцена понуда је спроведена дана  04.10.2017. на основу које је 

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

 

Увидом у Извештај утврђено је да су понуде доставили два понуђача следећим 

редоследом: 

                         

1. ПОНУДА Бр: 404-133/17-I „CUBING“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића 

бр 48. 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-133/17-II „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Барух бр 

20. 

 

 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: 404-133/17-I „CUBING“ д.о.о. Београд, Ул. Милана 

Ракића бр 48, благовремена, неодговарајућа и неприхватљива из разлога 
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што нису испуњени додатни услови предвиђени чл 76. ЗЈН и конкурсном 

документацијом и зато што не испуњава све из техничке спецификације, 

па се неће узимати даље у разматрање. 

                            

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- „Ударник Градња“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48 

- „Аса Ибелик“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 1.871.880,00 динара без ПДВ-а 

 

односно  2.246.256,00 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 

 

3) Гарантни рок: 2 године од дана завршетка радова, односно од дана 

примопредаје радова. 

 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана. 

 

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

 

Образложење:  
1) За доказивање Кадровског капацитета је захтевано од понуђача да имају три 

атестирана вариоца са важећим сертификатом. Понуђач је доставио уговор 

о допунском раду и уговоре о привремено повременим пословима за три 

атестирана вариоца и  фотокопије тражених сертификата. Комисија је 

утврдила неправилност јер атести који се односе на све достављење 

вариоце нису исправни из разлога што уверења нису важећа и издата су 

следећим редоследом: 
  Уверење за Н.К. бр 3199/12/1 од 21.12.2015. и важи до 21.12.2017.-  

ниједном није оверен од стране послодавца да уверење важи иако је у 

напомени наведено да уверење важи само под условом да послодавац 

потврђује да је на сваких 6 месеци заваривач обављао послове за које је 

уверење издато, при чему је предвиђено да се у табели констатује 

продужење уверења од стране послодавца на сваких 6 месеци 

уписивањем следећих података: датум, потпис и звање. Ако се уверење 

не овери на сваких 6 месеци, оно престаје да важи.  Дакле, у складу са 

технологијом машиноградње, по давању уверења, прво продужење је 

након 6 месеци, а потом још два на по 6 месеци (уз потврду послодавца 

да је заваривач радио на пословима заваривања). 

 Уверење за С.Л. бр 3199/12/3 од 21.12.2015. и важи до 21.12.2017.- 

ниједном није оверен од стране послодавца да уверење важи иако је у 

напомени наведено да уверење важи само под условом да послодавац 

потврђује да је на сваких 6 месеци заваривач обављао послове за које је 

уверење издато, при чему је предвиђено да се у табели констатује 

продужење уверења од стране послодавца на сваких 6 месеци 

уписивањем следећих података: датум, потпис и звање. Ако се уверење 

не овери на сваких 6 месеци, оно престаје да важи. Дакле, у складу са 
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технологијом машиноградње, по давању уверења, прво продужење је 

након 6 месеци, а потом још два на по 6 месеци (уз потврду послодавца 

да је заваривач радио на пословима заваривања). 

 Уверење за С.Ј. бр 3200/12/1 од 21.12.2015. и важи до 21.12.2017.- 

ниједном није оверен од стране послодавца да уверење важи иако је у 

напомени наведено да уверење важи само под условом да послодавац 

потврђује да је на сваких 6 месеци заваривач обављао послове за које је 

уверење издато, при чему је предвиђено да се у табели констатује 

продужење уверења од стране послодавца на сваких 6 месеци 

уписивањем следећих података: датум, потпис и звање. Ако се уверење 

не овери на сваких 6 месеци, оно престаје да важи. Дакле, у складу са 

технологијом машиноградње, по давању уверења, прво продужење је 

након 6 месеци, а потом још два на по 6 месеци (уз потврду послодавца 

да је заваривач радио на пословима заваривања). 

Такође, у складу са одговором који је Наручилац добио дана 04.10.2017. од „MD 

Projekt Institut“-a (институт који је издао поменута уверења), Институт каже 

следеће: „Ако је Уверење о стручној оспособљености заваривача издато према 

СРПС ЕН ИСО 9606-1, или до децембра 2015. год према СРПС ЕН 287-1 , у оба 

стандарда заједничка је тачка 9.2 у којој стоји да уверење важи 3 године 

(односно 2 према ЕН 287-1) само уколико се оверава од стране послодавца на 

сваких 6 месеци, чиме послодавац гарантује да је заваривач радио непрекидно у 

том периоду на пословима заваривања. Уколико Уверење није оверавано у 

периодима на 6 месеци оно није валидно. Уверење такође може бити оверавано 

и од стране неке испитне организације“, уверења се сматрају неважећим. 

 

Дакле, поднете фотокопије тражених сертификата нису валидне јер послодавац, 

односно одговорно лице послодавца није потврђивао на сваких 6 месеци да је 

заваривач обављао послове за које се издаје уверење, чиме престаје да важи 

поменуто уверење и Комисија овај доказ не може да прихвати. 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-133/17-II „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Барух бр 

20, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.049.510,00 динара без ПДВ-а 

 

односно  2.459.412,00 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 

 

3) Гарантни рок: 2 године од дана завршетка радова, односно од дана 

примопредаје радова. 

 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 
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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, Комисија за јавне набавке је утврдила следеће у 

овој јавној набавци: 

 

1. ПОНУДА Бр: 404-133/17-II „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Барух бр 

20, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.049.510,00 динара без ПДВ-а 

 

односно  2.459.412,00 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 

 

3) Гарантни рок: 2 године од дана завршетка радова, односно од дана 

примопредаје радова. 

 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана. 

 

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

 

 

 
На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-133/17 од 

04.10.2017. доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

         Одлуку доставити: Председнику комисије за јавне набавке, Одељењу за 

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

и објавити на Порталу јавних набавки и сајту ГО 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: 404-133/17  од                   04.10.2017.   

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 


