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На основу чл. 109. 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 која се односи на „Грађевински материјал за 

избегла и интерно расељена лица“, I бр 404-77/20  од 16.06.2020. по Позиву бр 404-

77/20,  доносим 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о обустави поступка 

 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара који се односи на 

„Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица“, I бр 404-77/20  јер 

нису испуњени услови за доношење Одлуке о додели уговора. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

         На основу Одлуке председника Градске општине Вождовац I бр 404-77/20 

од 16.06.2020. покренут је отворени поступак јавне набавке добара, који се 

односи  на „Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица“, ОРН 

44190000, који спроводи Комисија за јавне набавке. 

         Процењена вредност јавне набавке износи 9.166.666,66  динара без ПДВ-а.  

         Јавни позив за подношење понуда бр. 404-77/20, постављен је на Порталу 

јавних набавки, Порталу Службеног гласника и на сајту ГО Вождовац дана 

17.06.2020. године. 

         Јавно отварање понуда спроведено је дана  17.07.2020. у просторијама ГО 

Вождовац 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. 

Комисија за јавне набавке је констатовала да неблаговремених понуда није 

било. Пристигла је једна понуда чији је овлашћени представник понуђача 

присуствовао отварању понуда. 

         Стручна оцена понуда је спроведена дана  07.08.2020. на основу које је 

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

 

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: 404-77/20-I „С.Р.М.А.“ д.о.о.  Земун, Ул. Војни пут  бр. 175 Ц/II, 

која је благовремена, неодговарајућа и неприхватљива јер нису испуњени 

додатни услови предвиђени чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), па се неће даље узимати у 

разматрање. 
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  Понуђач подноси заједничку понуду и то са понуђачем: 

 

- Акционорско друштво за одржавање димоводних и ложионих уређаја 

„Димничар“, улица  Делиградска број 26, Београд. 

 

1.)  Укупна понуђена цена без пдв-а:  
 

 је 8.134.414,10 динара без ПДВ-а, 

 

      Укупна понуђена цена са пдв-ом:  
 

 је 9.761.296,92  динара са ПДВ-ом. 

 

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

 

3.) Рок испоруке: 15 дана од дана потписивања Уговора.          

 

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

      

                                                     

       Образложење:                                           

                                                                                                                           

Увидом у пристиглу понуду број 3-/0/20, понуђача „С.Р.М.А.“ д.о.о.  Земун, Ул. 

Војни пут  бр. 165 Ц/II, Комисија за јавне набавке  је констатовала да понуђач 

није доставио доказе о испуњености додатних услова предвиђених чланом 76. 

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

конкурсном документацијом. 

Понуђач подноси заједничку понуду са Акционорским друштвом за одржавање 

димоводних и ложионих уређаја „Димничар“, улица  Делиградска број 26, 

Београд. Саставни део заједничке понуде је Споразум чија је садржина јасно 

прописана у члану 81. ЗЈН. као и конкурсном документацијом. Уговор о 

конзорцијуму који је приложен као Споразум групе понуђача, комисија за јавну 

набавку је оценила као недовољно јасан у деловима који описују обавезе сваког 

од понуђача из групе, који се тичу самог извршења уговора. Члан 3. поменутог 

споразума уводи Акционорско друштво за одржавање димоводних и ложионих 

уређаја „Димничар“, као уговорну страну која је задужена за услуге 

технолошко- пословне подршке и саветовања, што Комисија оцењује као 

недовољно прецизно указивање саме улоге АД „Димничар“ у подношењу 

понуде и у извршењу Уговорних обавеза. 

Такође, понуђач је био у обавези да достави, у оквиру додатних услова који се 

тичу финансијског капацитета, потврде о пријему редовног финансијског 

извештаја за претходне три обрачунске године (2017, 2018, 2019), издате од 

стране Агенције за привредне регистре – БОН ЈН. Уколико финансијски 

извештај за 2019 годину није завршен, понуђач је требало да  достави Биланс 

стања и Биланс успеха за 2019 годину. Наиме, понуђач је овде изоставио да 

достави тражени финансијски извештај за 2019 годину. 

Докази који подкрепљују пословни капацитет, као један од додатних услова које 

је Наручилац захтевао конкурсном документацијом, такође нису достављени. 

Овде говоримо о фотокопији уговора који се односе на предмет набавке који 

потврђују извршење испоруке добара који су предмет набавке.  
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Из свега наведеног, у складу са чланом 106.став 1. Тачка 2 Закона о јавним 

набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Наручилац одбија 

понуду јер понуђач није доказао да испуњава додатне услове за учешће у јавној 

набавци. 

Након извршеног прегледа и оцене пристигле понуде, Комисија за јавну набавку 

је констатовала да нису испуњени услови за доношење Одлуке о додели уговора, 

те предлаже Наручиоцу обуставу поступка. 

                                            

            На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-77/20 од 

07.08.2020. 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 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: 404-77/20  од   07.08.2020.   

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 


