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На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке директора Основне школе „Јајинци“ о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности радова који се односи на 

„Санацију потпорног зида у издвојеном одељењу у Раковица селу“, I бр 1.3.4.  

од 24.03.2016. по Позиву бр 1.3.4,  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: 54/16 од 31.03.2016.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

          Одлуком директора Основне школе „Јајинци“ I бр 1.3.4. од 24.03.2016. 

покренут је поступак јавне набавке мале вредности радова који се односи  на 

„Санацију потпорног зида у издвојеном одељењу у Раковица селу“, ОРН 

45262620, процењене вредности до 4.084.333,83 динара без ПДВ-а.  (у даљем 

тексту: предметна јавна набавка), коју спроводи Службеник за јавне набавке.  

 

Дана 24.03.2016. Позив за достављање понуда под бројем 1.3.4. је 

постављен на Порталу јавних набавки и на сајту О.Ш. „Јајинци“. У наведеном 

позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то најнижа 

понуђена цена. Дана 01.04.2016 године је у просторијама ГО Вождовац, 

Устаничка бр 53, Београд, спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему 

је састављен Записник о отварању понуда. Отварању понуда су присуствовали 

следећи представници понуђача: 

- „Asing“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 59/16 

-  „Шелмонт“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр т117136 

 

        Стручна оцена понуда спроведена је дана 08.04.2016.  на основу које је 

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

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

                  - да су понуде доставили шест понуђача и то :  

                

1. ПОНУДА Бр: 1.3.4.-I „МОБИЛ ГРАДЊА“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Устаничка бр 189/3, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

2. ПОНУДА Бр: 1.3.4.-II „ВЕЛМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Копаоничка бр 16, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

3. ПОНУДА Бр: 1.3.4.-III „CUBING“ д.о.о.  Београд, Ул. Браће Барух бр 

20, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
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4. ПОНУДА Бр: 1.3.4.-IV „ШЕЛМОНТ“ д.о.о.  Београд, Ул. Љубомира 

Ивковића Шуце бр 10/15, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

5. ПОНУДА Бр: 1.3.4.- V „ASING“ д.о.о.  Београд, Ул. Браће Барух бр 20, 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

6. ПОНУДА Бр: 1.3.4.- VI „TECTUM“ д.о.о.  Београд, Ул. Љубомира 

Ивковића Шуце бр 10/15, 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 

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

пристигло шест понуда и то:   

 

1. ПОНУДА Бр: 1.3.4.-I „МОБИЛ ГРАДЊА“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Устаничка бр 189/3, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

 

1. Укупна понуђена цена: 

          

  је 3.849.625,46 динара без ПДВ-а 

 

 

је 4.619.550,55 динара са ПДВ-ом  

 
 

2. Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3. Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4. Рок и начин плаћања: 20 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

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

 

 

Образложење: За доказивање пословног капацитета се од понуђача захтевало да 

као доказ да је у периоду у последњих пет година од дана објављивања позива за 

подношење понуда радио послове који су слични предмету набавке у вредности 

не мањој од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а за наведени период кумулативно, да 

достави фотокопије уговора са инвеститорима посла који доказују да су извели 

радове који одговарају радовима на санацији потпорног зида школе као и да 

доставе попуњен и печатом оверен Образац бр XIV – Референтна листа.  

 

Наручилац је дана 06.04.2016. упутио понуђачу Захтев за додатним објашњењем  

да достави окончане ситуације за следеће уговоре, као и да маркером обоји 
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радове који одговарају радовима на санацији потпорног зида јер из приложених 

уговора није било могуће утврдити стварно стање. Понуђач је одговорио по 

захтеву, у року и доставио окончане ситуације за следеће уговоре: 

 

1. Окончана ситуација за уговор бр 13-160/15 од 23.06.2015. закључен са 

Институтом за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“-није 

достављено. 

2. Окончана ситуација за уговор бр 13-443/15 од 23.12.2015. закључен са 

Институтом за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ 

3. Окончана ситуација за уговор бр 13-318/14 од 06.10.2014. закључен са 

Институтом за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ 

 

Увидом у достављене окончане ситуације, Службеник је утврдио да збир свих 

окончаних ситуација, а које се односе на радове који одговорају предмету 

набавке износи 1.443.646,21 динара без ПДВ-а, што не одговара захтеваном 

износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, па се овај доказ не може узети за 

испуњење пословног капацитета. 

 

Из свега горе наведеног, понуђач није испунио додатни услов предвиђен чланом 

76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, па се понуда неће 

узимати даље у разматрање. 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 1.3.4.-II „ВЕЛМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Копаоничка бр 16, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

Понуђач подноси самостално понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.878.881,00 динара без ПДВ-а 

 

 

је 3.454.657,20 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

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

 

Образложење: За доказивање пословног капацитета се од понуђача захтевало да 

као доказ да је у периоду у последњих пет година од дана објављивања позива за 

подношење понуда радио послове који су слични предмету набавке у вредности 

не мањој од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а за наведени период кумулативно, да 

достави фотокопије уговора са инвеститорима посла који доказују да су извели 

радове који одговарају радовима на санацији потпорног зида школе као и да 

доставе попуњен и печатом оверен Образац бр XIV – Референтна листа. 
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Наручилац је дана 06.04.2016. упутио понуђачу Захтев за додатним објашњењем 

да достави окончане ситуације за следеће уговоре, као и да маркером обоји 

радове који одговарају радовима на санацији потпорног зида јер из приложених 

уговора није било могуће утврдити стварно стање. Понуђач је одговорио по 

захтеву, у року и доставио окончане ситуације за следеће уговоре: 

1. Окончана ситуација за уговор бр 39/2015 од 22.06.2015. закључен са 

„Jugotrade“ д.о.о. 

2. Окончана ситуација за уговор бр 62/2015 од 29.09.2015. (не види се из 

копије јасно датум) закључен са „Konsing Group“ д.о.о. 

3. Окончана ситуација за уговор бр 92/2015 (не види се из копије јасни 

број) од 18.11.2015. закључен са „Konsing Group“ д.о.о. 

4. Окончана ситуација за уговор бр 89/2015 од 17.11.2015. закључен са 

„Jugotrade“ д.о.о. 

5. Окончана ситуација за уговор бр 66/2015 од 05.10.2015. закључен са A.D. 

„Eko Serbia“ д.о.о. 

Увидом у достављене окончане ситуације, Службеник је утврдио да збир свих 

окончаних ситуација, а које се односе на радове који одговорају предмету 

набавке износи 4.487.017,17 динара без ПДВ-а, што не одговара захтеваном 

износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а па се овај доказ не може узети за 

испуњење пословног капацитета. 

 

Из свега горе наведеног, понуђач није испунио додатни услов предвиђен чланом 

76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, па се понуда неће 

узимати даље у разматрање. 

 

 

3. ПОНУДА Бр: 1.3.4.- IV „CUBING“ д.о.о.  Београд, Ул. Браће Барух бр 

20, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

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

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 3.485.279,60 динара без ПДВ-а 

 

 

је 4.182.335,52 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

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

 

Образложење: За доказивање пословног капацитета се од понуђача захтевало да 

као доказ да је у периоду у последњих пет година од дана објављивања позива за 
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подношење понуда радио послове који су слични предмету набавке у вредности 

не мањој од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а за наведени период кумулативно, да 

достави фотокопије уговора са инвеститорима посла који доказују да су извели 

радове који одговарају радовима на санацији дворишне ограде школе као и да 

доставе попуњен и печатом оверен Образац бр XIV – Референтна листа. 

Поменути понуђач је доставио укупно девет уговора: 

1) Уговор бр 1494 од 29.12.2010. „Извођење радова на инвестиционом 

одржавању-санацији ограде око објекта Пинокио“: уговор је склопљен у 

2010 години, што прелази захтевани период од пет година од дана 

објављивања позива за подношење понуда, па се овај уговор не може 

узети као доказ за захтеване референце. 

2) Анекс 1 бр 1566 од 23.05.2011. „Извођење радова на инвестиционом 

одржавању-санацији ограде око објекта Пинокио“: радови се односе на 

радове на санацији потпорног зида, чиме је испунио додатни услов. 

3) Уговор бр 1277 од 30.11.2012. „Радови на изградњи дуплекс опсега“: 

радови се односе на радове на санацији потпорног зида , чиме је испунио 

додатни услов. 

4) Уговор бр 2727 од 10.09.2013. „Извођење радова на изградњи опсега“: 

радови се односе на радове на санацији потпорног зида , чиме је испунио 

додатни услов. 

5) Уговор бр 750 од 07.06.2015. „Извођење радова на реконструкцији 

септичке јаме са одводном канализационом мрежом“: радови се не 

односе на радове на санацији потпорног зида, па се овај уговор не може 

узети као доказ за захтеване референце. 

6) Уговор бр 1567 од 24.09.2015 „Извођење грађевинско занатских радова“: 

радови се односе на радове на санацији потпорног зида, чиме је испунио 

додатни услов. 

7) Уговор бр 1579 од 28.09.2015. „Извођење грађевинско занатских радова“: 

радови се односе на радове на санацији потпорног зида , чиме је испунио 

додатни услов. 

8) Уговор бр 1864 од 09.11.2015. „Извођење радова на инфраструктурном 

уређењу гробаља“: радови се односе на радове на санацији потпорног 

зида , чиме је испунио додатни услов. 

9) Уговор бр 1980 од 27.11.2015. „Радови на уређењу дворишта у објектима 

ПУ“: радови се односе на радове на санацији потпорног зида, чиме је 

испунио додатни услов. 

 

 

4. ПОНУДА Бр: 1.3.4.-VI „ШЕЛМОНТ“ д.о.о.  Београд, Ул. Љубомира 

Ивковића Шуце бр 10/15, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- „Gradcoop“ д.о.о. Београд, Умка, Ул. Карађорђева бр 8 

- „Термометал“ д.о.о. Београд, Ул. Устаничка бр 242 
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1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.948.683,90 динара без ПДВ-а 

 

 

је 3.538.420,68 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

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

 

Образложење: За доказивање пословног капацитета се од понуђача захтевало да 

као доказ да је у периоду у последњих пет година од дана објављивања позива за 

подношење понуда радио послове који су слични предмету набавке у вредности 

не мањој од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а за наведени период кумулативно, да 

достави фотокопије уговора са инвеститорима посла који доказују да су извели 

радове који одговарају радовима на санацији потпорног зида школе као и да 

доставе попуњен и печатом оверен Образац бр XIV – Референтна листа. 

Поменути понуђач је доставио четири уговора: 

1) Уговор бр 67/2015 од 26.06.2015. који се односи на санацију крова на 

згради школе за ученике оштећеног вида, радови се не односе на радове 

на санацији потпорног зида школе, па се овај уговор не може узети као 

доказ за захтеване референце. 

2) Уговор бр 127/2015 од 16.11.2015. који се односи на препокривање крова 

(десно крило) и радове на санацији дела крова, радови се не односе на 

радове на санацији потпорног зида школе, па се овај уговор не може 

узети као доказ за захтеване референце. 

3) Уговор бр 92/2014 од 08.12.2014. који се односи на извођење радова на 

уређењу свлачионица, изградњи мокрих чворова у фискултурној сали, 

радови се не односе на радове на санацији потпорног зида школе, па се 

овај уговор не може узети као доказ за захтеване референце. 

4) Уговор бр 99/2015 од 29.09.2015. који се односи на извођење грађевинско 

занатских радова на реконструкцији крова основне школе, радови се не 

односе на радове на санацији потпорног зида школе, па се овај уговор не 

може узети као доказ за захтеване референце. 

 

Из свега горе наведеног, понуђач није испунио додатни услов предвиђен чланом 

76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, па се понуда неће 

узимати даље у разматрање. 

 

 

 

 



 7 

5. ПОНУДА Бр: 1.3.4.-V „ASING“ д.о.о.  Београд, Ул. Браће Барух бр 20, 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач подноси самостално понуду. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 3.417.494,00 динара без ПДВ-а 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

је 4.100.992,80 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

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

 

 

6. ПОНУДА Бр: 1.3.4.- VI „TECTUM“ д.о.о.  Београд, Ул. Мике Аласа бр 

46, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 
 

Понуђач подноси самостално понуду. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 3.717.772,60 динара без ПДВ-а 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

је 4.461.327,12 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 40 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

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

 

Образложење: За доказивање пословног капацитета се од понуђача захтевало да 

као доказ да је у периоду у последњих пет година од дана објављивања позива за 

подношење понуда радио послове који су слични предмету набавке у вредности 

не мањој од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а за наведени период кумулативно, да 
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достави фотокопије уговора са инвеститорима посла који доказују да су извели 

радове који одговарају радовима на санацији потпорног зида школе као и да 

доставе попуњен и печатом оверен Образац бр XIV – Референтна листа. 

Поменути понуђач није доставио Образац бр XIV који је био обавезан као 

саставни део конкурсне документације, већ је доставио сопствени доказ о 

референци у виду потврде: 

- Потврда наручиоца о извршеним радовима да је у претходне три 

године извео радове на инвестиционом одржавању одељења у укупној 

вредности од 11.469.572,75 рсд, а које не одговара предмету набавке 

јер из ње не може да се утврди да се потврда односи  на радове на 

санацији потпорног зида, па се потврда не може узети као доказ за 

захтеване референце. Такође, када се од овог износа одбије стопа 

ПДВ-а, добија се износ од 9.557.977,30 динара без ПДВ-а, што не 

одговара укупно захтеваном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-

а. 

Понуђач је још доставио и Уговор бр 02-1/2014 од 26.05.2015. који се односи 

извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на санацији и 

адаптацији делова одељења у укупном износу од 55.000,00 ЕУР, што по 

средњем курсу НБС из 2014 године износи 6.448.629,00 динара, а што не 

одговара укупно захтеваном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

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 следећу 

ранг-листу у овој јавној набавци: 

 

1. ПОНУДА Бр: 1.3.4.-V „ASING“ д.о.о.  Београд, Ул. Браће Барух бр 

20, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач подноси самостално понуду. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 3.417.494,00 динара без ПДВ-а 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

је 4.100.992,80 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 
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2. ПОНУДА Бр: 1.3.4.- IV „CUBING“ д.о.о.  Београд, Ул. Браће Барух 

бр 20, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

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

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 3.485.279,60 динара без ПДВ-а 

 

 

је 4.182.335,52 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

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

 

 
На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 1.3.4. од 08.04.2016. доносим 

одлуку као у диспозитиву. 

               

           Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту школе и доставити: Комисији за јавне 

набавке, Рачуноводству  и архиви О.Ш. „Јајинци“. 

 

           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).  

 

 

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈАЈИНЦИ 

I Број: 1.3.4. од  08.04.2016.  

 

      ДИРЕКТОР 

              Васо Зоговић 

 

                                                                                

 


