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На основу чл. 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 

68/2015), и Одлуке председника Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка 

јавне набавке која се односи на набавку “Израда пројектне документације за увођење новог 

система грејања и климатизације“, I бр 404-79/19  од 30.05.2019. по Позиву бр. 404-79/19,  

доносим 

                               

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о обустави поступка јавне набавке 

 

Обуставља се поступак јавне набавке услуга који се односи на „Израда 

пројектне документације за увођење новог система грејања и 

климатизације“, I бр 404-79/19 јер нису испуњени услови за доношење Одлуке 

о закључењу. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           На основу Одлуке председника Градске општине Вождовац  I бр 404-

79/19 од 30.05.2019. покренут је отворени поступак јавне набавке услуга који се 

односи на “Израду пројектне документације за увођење новог система 

грејања и климатизације“, ОРН 71321200, коју спроводи Комисија за јавне 

набавке. Уговор се закључује на период од годину дана. Процењена вредност 

набавке износи 1.000.000,00 без ПДВ-а.  

             Позив бр 404-79/19, постављен је на Порталу јавних набавки и на сајту 

ГО Вождовац дана 30.05.2019. године. У наведеном позиву утврђен је 

критеријум за избор најповољније понуде и то најнижа понуђена цена.  

            Дана 01.07.2019. године у просторијама Градске општине Вождовац 

спроводен је поступак јавног отварања понуда у складу са Законом о јавним 

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

састављен Записник о отварању понуда. Пристиглa je једна понуда. Отварању 

понуда је присуствовао следећи представник понуђача: 

 

- „Холон“ д.о.о.  -  пуномоћје број 2806-1/19   

 

           Комисија је констатовала да неблаговремених понуда није било. 

           Стручна оцена понуда је спроведена дана  15.07.2019. на основу које је 

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

 

           Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

  

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 

пристигла једна понуда и то:                                                     

1.)  ПОНУДА Бр: 404-79/19-I „Холон“ д.о.о., УЛ. Каленићева бр. 6, Београд 

која је  благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

Понуђач подноси самостално понуду; 
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1.)  Укупна понуђена цена: 

          

  је 995.280,00  динара без ПДВ-а, 

(словима:деветстодеведесетпетхиљададвестаосамдесетдинара), 

 

     Укупна понуђена цена: 

          

  је 1.194.336,00  динара са ПДВ-ом, 

(словима:једанмилионстодеведесетчетирихиљадетристатридесетшестдинара), 

 

    2.)  Рок завршетка израде пројектне документације: 40 дана. 

 

    3.)  Рок и начин плаћања: 15 дана.  

 

    4.)  Рок важења понуде: 45 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Образложење: 

 

          Увидом у пристиглу понуду број: ПО604-19 од 28.06.2019.,  понуђача 

„Холон“ д.о.о.  Комисија за јавне набавке је констатовала да је понуда 

наведеног понуђача неприхватљива из разлога што нису испуњени услови 

тражени конкурсном документацијом и то: 

 

1.) Средства финансијског обезбеђења ( Банкарска гаранција и Писмо о 

намерама), су достављена у неовереној форми без попуњених података и било 

какве овере те стога не можемо рећи да служе сврси,  што их карактерише 

неважећим; 

 

2.) Дотани услови за учешће у јавној набавци из члана 76. Закона о јавним 

набавкама („СЛ Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), а који се тичу 

Кадровског капацитета  такође нису испуњени.  

Од понуђача се конкурсном документацијом захтевало да у тренутку 

подношења понуде има минимум пет радно ангажованих  лица који обављају 

послове који су у вези са предметном набавком, а од тога минимум два 

дипломирана инжењера термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 

технике који поседује одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта – број 

лиценце 330. Као доказ наведеног услова је тражено следеће:  

  - М образац – пријава/одјава на осигурање или уговор о раду или уговор о 

делу, уговор о привремено-повременим пословима или било који други уговор 

који доказује радно ангажовање у складу са Законом о раду, 

 - Фотокопије лиценци и потврде којима се доказује да су лиценце важеће ( 

лиценце морају бити важеће у моменту отварања понуда) као и фотокопија 

диплома о високој стручној спреми за инжењере, 

 - Попуњен и печатом оверен Образац 5. 

 

Понуђач који је доставио понуду, „Холон“ д.о.о. , је од свега наведеног, 

изоставио да достави тражени доказ тј. Потвреде којима се доказује важење 

тражених Лиценци одговорног пројектанта број 330 за оба наведена Инжењера. 

 



 3 

         Из свега горе наведеног, а у складу са чланом 106. став 1. тачка 2. и 3. 

Закона о јавним набавкама („СЛ Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015) , 

Наручилац одбија понуду јер понуђач није доставио тражена средства 

финансијског обезбеђења (Банкарску гаранцију и Писмо о намерама) и није 

доказао да испуњава додатне услове за учешће у набавци. 

 

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-79/19 од 

15.07.2019. доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

           Одлуку доставити: Председнику Комисије 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: 404-79/19  од                   15.07.2019.   

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 

 

 

 

 

 

 

 

 


