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Центар за културу ''Влада Дивљан'' 

Београд, Митрополита Петра број 8 

Датум: 01.03.2019. године 
 
 

На основу одредби Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 
68/15), у складу са Извештајем о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку 
радова - Реновирање тоалета у згради Центра за културу ''Влада Дивљан'' (ЈНМВ 19/7), 
заводни број 7/56 од 26.02.2019. године, у поступку јавне набавке мале вредности, 
директор Центра за културу ''Влада Дивљан'' (у даљем тексту – Центар) доноси: 
 

О Д Л У К У  
 

У поступку јавне набавке мале вредности – Реновирање тоалета у згради 

Центра за културу ''Влада Дивљан'' (ЈНМВ 19/7), ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу - 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРГОВИНУ ''ITALIA-NUOVA'' ДОО 

СМЕДЕРЕВО, Ђуре Даничића 37, матични број 20656166, ПИБ 106669563, делатност - 

4333 - Постављање подних и зидних облога, које заступа директор Владан 

Бискупљанин, понуда заводни број 7/42 од 20.02.2019. године (стигла поштом у 11,05).  

Цена за извођење радова је 2.332.000,00 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% 

аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што износи 0,00 динара без 

ПДВ-а, а остатак од 100% од уговорене цене, што износи 2.332.000,00 динара без 

ПДВ-а, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправно 

испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова.  

Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у 

посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана 

примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана 

сачињавања записника о рекламацији.  

Са  понуђачем  ће се закључити уговор о јавној набавци, којим ће се регулисати 

међусобна права и обавезе. 

О б р а з л о ж е њ е 
   

Одлуком директора Центра за културу ''Влада Дивљан'', број 7/26 од 08.02.2019. године, 
покренут је поступак јавне набавке радова - Реновирање тоалета у згради Центра за културу 
''Влада Дивљан'' (ЈНМВ 19/7), у поступку јавне набавке мале вредности, а Решењем број 7/27 од 
08.02.2019. године формирана је Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија). 
Процењена вредност јавне набавке је 3.333.333,33 динара без ПДВ-а. 
        На основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15), Наручилац је спровео поступак јавне набавке мале вредности. 
 За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

Поступак отварања понуда вођен је дана 21.02.2019. године са почетком у 10,30 часова у 
згради Центра, Митрополита Петра број 8. 

Отварање понуда водио је Горан Шормаз, председник Kомисије, а присуствовали су и 
чланoви Комисије: Мирољуб Несторовић, Владимир Јездимировић и Слободан Перић. Записник 
је водила Ивана Ребић. 

Констатовано је да отварању понуда присуствују следећи овлашћени представници 
понуђача: 

• Драги Искреновић испред Предузећа за извођење грађевинско – занатских радова и 
трговину ''ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ'' ДОО Београд (овлашћење зав.бр.05-04/3 од 
20.02.2019. године); 

• Снежана Кривокапић испред Предузећа за инвестиције, изградњу и трговину, друштво 
са ограниченом одговорношћу ’’CUBING’’ Београд (овлашћење зав. број 139 од 
21.02.2019. године); 
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• Лука Шегрт испред привредног друштва ''ШЕЛМОНТ'' доо Београд (пуномоћје зав.бр. 
16/2019 од 20.02.2019. године); 

• Славко Мијатов испред Грађевинско занатске задруге ''ЈУГОСЛАВИЈА'' (овл. заводни 
бр. 10/2 од 21.02.2019. године); 

• Ивона Јовановић испред Предузећа за изградњу и инжењеринг ''URBAN 
CONSTRUCTION’’ д.о.о. Београд (овлашћење од 20.02.2019. године); 

• Александар Манић испред Друштва са ограниченом одговорношћу ''MANIĆ SYSTEM 
ENGINEERING’’ д.о.о. Београд (овлашћење зав.бр 2102 од 21.02.2019. године); 

 

Поступак прегледања и отварања пристиглих понуда  
 

Благовремено, тј. до дана 20.02.2019. године до 16,00 сати, пристигло је 13 
(тринаест) понуда: 

1. ''LUX INŽENJERING'' Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И ИНЖЕЊЕРИНГ 

БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), Мокролушка 84/26, понуда заводни број 7/41 од 

20.02.2019. године (10,34 часова); 

2. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРГОВИНУ ''ITALIA-NUOVA'' ДОО 

СМЕДЕРЕВО, Ђуре Даничића 37, понуда заводни број 7/42 од 20.02.2019. 

године (стигла поштом у 11,05); 

3. ''MANIĆ SYSTEM ENGINEERING'' Друштва са ограниченом одговорношћу 

Београд – Вождовац, Бели Поток, Васе Чарапића 28, понуда заводни број 7/43 

од 20.02.2019. године (12,30 часова); 

4. ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНА ЗАДРУГА ''БУДУЋНОСТ'' БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ, 

Војводе Мишића 168 и ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ''ИНВЕСТ ЖИВКОВИЋ 

ГРАДЊА'' ДОО Београд-Вождовац, Јанка Јанковића 36, заједничка понуда по 

Споразуму број 07/2019 од 18.02.2019. године, заводни број при пријему понуде 

7/44 од 20.02.2019. године (13,10 часова); 

5. Привредно друштво ''ASB PLUS'' ДОО БЕОГРАД, Нови Београд, Земунска 1, 

понуда заводни број 7/45 од 20.02.2019. године (13,30 часова); 

6. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА И 

ТРГОВИНУ ''ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ'' ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), Илије 

Гарашанина 27/3, понуда заводни број 7/46 од 20.02.2019. године (13,35 

часова); 

7. Привредно друштво за грађевинарство пројектовање и инжењеринг ''STAL - 

GRANIT AN'' д.о.о. Горњи Милановац, Солунска 45 , понуда заводни број 7/47 

од 20.02.2019. године (14,18 часова); 

8. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО ''НЕИМАР-ГРАД'' 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КАЛУЂЕРИЦА (Београд – 

Гроцка), Кнез Михајлова 15, понуда заводни број 7/48 од 20.02.2019. године 

(14,21 часова); 

9. ''ШЕЛМОНТ'' ДОО БЕОГРАД (Раковица), Љубомира Ивковића Шуце 10/15, 

понуда заводни број 7/49 од 20.02.2019. године (14,44 часова); 

10. Предузећа за изградњу и инжењеринг ''URBAN CONSTRUCTION’’ ДОО 

БЕОГРАД (Палилула), Љубе Дидића 21 локал П2, понуда заводни број 7/50 од 

20.02.2019. године (15,00 часова); 

11. ''NIKA CONSTRUCTION'' Д.О.О. БЕОГРАД (Стари Град), Мајке Јевросиме 51, 

понуда заводни број 7/51 од 20.02.2019. године (15,05 часова); 

12. Грађевинско занатска задруга ''ЈУГОСЛАВИЈА'', Београд, Вождовац, Мишка 

Јовановића 24, понуда заводни број 7/52 од 20.02.2019. године (15,09 часова); 
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13. Предузеће за инвестиције, изградњу и трговину друштво са ограниченом 

одговорношћу ’’CUBING’’ Београд, Звездара, Mилана Ракића 48, понуда 

заводни број 7/53 од 20.02.2019. године (15,50 часова); 
 

Неблаговремених понуда није било.  
 
 

Приликом отварања понуда, члановима комисије и присутним представницима 
понуђача показане су неотворене коверте - пристигле понуде, примедби и додатних 
питања није било. 

Подаци о приспелим понудама: 
 

1. ''LUX INŽENJERING'' Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И ИНЖЕЊЕРИНГ 

БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), Мокролушка 84/26, понуда заводни број 7/41 од 20.02.2019. 

године (10,34 часова). Понуђена цена за извођење радова је 2.684.746,00 динара 

без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења 

уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% од уговорене цене, 

што износи 2.684.746,00 динара без ПДВ-а, у року од 60 (шездесет) дана од дана 

службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји 

радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења 

у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана 

примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана 

сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 60 (шездесет) дана од дана 

отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све 

тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану меницу са меничним 

овлашћењем. 

2. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРГОВИНУ ''ITALIA-NUOVA'' ДОО 

СМЕДЕРЕВО, Ђуре Даничића 37, понуда заводни број 7/42 од 20.02.2019. године 

(стигла поштом у 11,05). Понуђена цена за извођење радова је 2.332.000,00 динара 

без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења 

уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% од уговорене цене, 

што износи 2.332.000,00 динара без ПДВ-а, у року од 45 (четрдесетпет) дана од 

дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о 

примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од 

дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од 

дана примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана 

сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана 

отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 100.000,00 динара. Понуда садржи 

све тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану меницу са меничним 

овлашћењем. 

3. ''MANIĆ SYSTEM ENGINEERING'' Друштва са ограниченом одговорношћу Београд – 

Вождовац, Бели Поток, Васе Чарапића 28, понуда заводни број 7/43 од 20.02.2019. 

године (12,30 часова). Понуђена цена за извођење радова је 2.087.494,00 динара 

без ПДВ-а. Начин плаћања: 40% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења 

уговора, што износи 834.997,60 динара без ПДВ-а, а остатак од 60% од уговорене 

цене, што износи 1.252.496,40 динара без ПДВ-а, у року од 20 (двадесет) дана 

од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о 

примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од 

дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од 

дана примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана 

сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана 

отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све 

тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану меницу са меничним 

овлашћењем. 
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4. ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНА ЗАДРУГА ''БУДУЋНОСТ'' БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ, 

Војводе Мишића 168 и ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ''ИНВЕСТ ЖИВКОВИЋ ГРАДЊА'' 

ДОО Београд - Вождовац, Јанка Јанковића 36, заједничка понуда по Споразуму 

број 07/2019 од 18.02.2019. године, заводни број при пријему понуде 7/44 од 

20.02.2019. године (13,10 часова). Понуђена цена за извођење радова је 

2.848.618,90 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 30% аванса у року од 3 (три) дана 

од дана закључења уговора, што износи 854.585,67 динара без ПДВ-а, а остатак од 

70% од уговорене цене, што износи 1.994.033,23 динара без ПДВ-а, у року од 15 

(петнаест) дана од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и 

Записника о примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) 

календарских дана од дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни 

рок почиње да тече од дана примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 

5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 30 

(тридесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 

динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану 

меницу са меничним овлашћењем. 

5. Привредно друштво ''ASB PLUS'' ДОО БЕОГРАД, Нови Београд, Земунска 1, понуда 

заводни број 7/45 од 20.02.2019. године (13,30 часова). Понуђена цена за извођење 

радова је 2.933.120,85 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% аванса  у року од 3 

(три) дана од дана закључења уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а 

остатак од 100% од уговорене цене, што износи 2.933.120,85 динара без ПДВ-а, 

у року од 07 (седам) дана од дана службеног пријема исправно испостављене 

фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) 

календарских дана од дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни 

рок почиње да тече од дана примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 

5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 30 

(тридесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 

динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану 

меницу са меничним овлашћењем. 

6. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА И ТРГОВИНУ 

''ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ'' ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), Илије Гарашанина 27/3, 

понуда заводни број 7/46 од 20.02.2019. године (13,35 часова). Понуђена цена за 

извођење радова је 3.032.249,15 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% аванса у 

року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, 

а остатак од 100% од уговорене цене, што износи 3.032.249,15 динара без ПДВ-

а, у року од 15 (петнаест) дана од дана службеног пријема исправно испостављене 

фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) 

календарских дана од дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни 

рок почиње да тече од дана примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 

5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 30 

(тридесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 

динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану 

меницу са меничним овлашћењем. 

7. Привредно друштво за грађевинарство пројектовање и инжењеринг ''STAL - GRANIT 

AN'' д.о.о. Горњи Милановац, Солунска 45 , понуда заводни број 7/47 од 20.02.2019. 

године (14,18 часова). Понуђена цена за извођење радова је 3.410.773,60 динара 

без ПДВ-а. Начин плаћања: 50% аванса у року од 3 (три) дана од дана закључења 

уговора, што износи 1.705.386,80 динара без ПДВ-а, а остатак од 50% од 

уговорене цене, што износи 1.705.386,80 динара без ПДВ-а, у року од 10 (десет) 

дана од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о 

примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од 
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дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од 

дана примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана 

сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана 

отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све 

тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану меницу са меничним 

овлашћењем. 

8. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО ''НЕИМАР-ГРАД'' ДРУШТВО 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КАЛУЂЕРИЦА (Београд – Гроцка), Кнез 

Михајлова 15, понуда заводни број 7/48 од 20.02.2019. године (14,21 часова). 

Понуђена цена за извођење радова је 3.318.549,10 динара без ПДВ-а. Начин 

плаћања: 0% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што износи 

0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% од уговорене цене, што износи 

3.318.549,10 динара без ПДВ-а, у року од 10 (десет) дана од дана службеног 

пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок 

извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. 

Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје 

радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања 

записника о рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања 

понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене 

услове и обрасце, укључујући и регистровану меницу са меничним овлашћењем. 

9. ''ШЕЛМОНТ'' ДОО БЕОГРАД (Раковица), Љубомира Ивковића Шуце 10/15, понуда 

заводни број 7/49 од 20.02.2019. године (14,44 часова). Понуђена цена за извођење 

радова је 3.184.263,70 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 20% аванса  у року од 3 

(три) дана од дана закључења уговора, што износи 636.852,74 динара без ПДВ-а, а 

остатак од 80% од уговорене цене, што износи 2.547.410,96 динара без ПДВ-а, у 

року од 30 (тридесет) дана од дана службеног пријема исправно испостављене 

фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) 

календарских дана од дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни 

рок почиње да тече од дана примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 

5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 30 

(тридесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 

динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану 

меницу са меничним овлашћењем. 

10. Предузеће за изградњу и инжењеринг ''URBAN CONSTRUCTION’’ ДОО БЕОГРАД 

(Палилула), Љубе Дидића 21 локал П2, понуда заводни број 7/50 од 20.02.2019. 

године (15,00 часова). Понуђена цена за извођење радова је 3.938.087,20 динара 

без ПДВ-а. Начин плаћања: 30% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења 

уговора, што износи 1.181.426,16 динара без ПДВ-а, а остатак од 70% од 

уговорене цене, што износи 2.756.661,04 динара без ПДВ-а, у року од 07 (седам) 

дана од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о 

примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од 

дана увођења у посао. Гаранција: - 12 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од 

дана примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 10 (десет) дана од 

дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 10 (десет) дана од дана 

отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све 

тражене обрасце, али не садржи регистровану меницу са меничним овлашћењем 

(за озбиљност понуде). 

11. ''NIKA CONSTRUCTION'' Д.О.О. БЕОГРАД (Стари Град), Мајке Јевросиме 51, понуда 

заводни број 7/51 од 20.02.2019. године (15,05 часова). Понуђена цена за извођење 

радова је 2.966.428,50 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 25% аванса  у року од 3 
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(три) дана од дана закључења уговора, што износи 741.607,13 динара без ПДВ-а, а 

остатак од 75% од уговорене цене, што износи 2.224.821,37 динара без ПДВ-а, у 

року од 07 (седам) дана од дана службеног пријема исправно испостављене 

фактуре и Записника о примопредаји радова (напомена – незнатна математичка 

грешка у понуди, у начину рачунања преосталог дела за уплату, будући да је 

наведен износ аванса од 25% - 741.607,12 динара и остатак дуга од 75% - 

2.224.821,40 динара, што у збиру даје 2.966.428,52 динара). Рок извођења радова је 

60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у 

месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова. Рок за 

отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији. Понуда важи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови 

припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, 

укључујући и регистровану меницу са меничним овлашћењем. 

12. Грађевинско занатска задруга ''ЈУГОСЛАВИЈА'', Београд, Вождовац, Мишка 

Јовановића 24, понуда заводни број 7/52 од 20.02.2019. године (15,09 часова). 

Понуђена цена за извођење радова је 3.202.632,60 динара без ПДВ-а. Начин 

плаћања: 0% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што износи 

0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% од уговорене цене, што износи 

3.202.632,60 динара без ПДВ-а, у року од 10 (десет) дана од дана службеног 

пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок 

извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. 

Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје 

радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања 

записника о рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања 

понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене 

услове и обрасце, укључујући и регистровану меницу са меничним овлашћењем. 

13. Предузеће за инвестиције, изградњу и трговину друштво са ограниченом 

одговорношћу ’’CUBING’’ Београд, Звездара, Mилана Ракића 48, понуда заводни 

број 7/53 од 20.02.2019. године (15,50 часова). Понуђена цена за извођење радова је 

2.925.362,50 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% аванса  у року од 3 (три) дана 

од дана закључења уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% 

од уговорене цене, што износи 2.925.362,50 динара без ПДВ-а, у року од 32 

(тридесетдва) дана од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и 

Записника о примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) 

календарских дана од дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни 

рок почиње да тече од дана примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 

5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 30 

(тридесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 

динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану 

меницу са меничним овлашћењем. 
 

Председник Комисије гласно и јасно је читао понуђене услове из коверти које су 
отворене, оним редом како су и достављене. Присутнима је објашњено да ће Комисија, 
накнадним прегледом приспелих понуда, утврдити да ли све понуде одговарају траженим 
критеријумима, да ли садрже све тражене изјаве, обрасце и пратећу документацију, а биће 
утврђени и остали евентуални недостаци. 
 

Присутни представници понуђача и чланови Комисије, на гласно и недвосмилено питање 
председника комисије, где је тражено да се изјасне о томе да ли имају примедби на поступак и 
ток отварања приспелих понуда за предметну јавну набавку, појединачно су се изјаснили да 
немају било каквих примедби.    
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Критеријум за избор најповољније понуде 
 

Избор наповољније понуде наручилац врши применом критеријума: "економски 
најповољнија понуда", по следећим параметарима: 

Понуђена цена 70 пондера 

Начин и динамика исплате, односно висина 
захтеваног аванса 

30 пондера 

 

Елементи ће бити вредновани по следећим формулама: 
Понуђена цена - Bpc, где је: Cmin - најнижа понуђена цена, Cp - понуђена цена конкретне 

понуде, Pp - број пондера 

p

p

pc p
C

C
B = min

 

 
Начин и динамика плаћања - Bup, где је: Ap - висина захтеваног аванса (у процентима), 

Rp - понуђени рок плаћања конкретне понуде (у данима), Rmax- максимално понуђени рок 
плаћања (у данима), Pp - број пондера: 
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−
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У случају да после анализе понуда, две или више независних прихватљивих понуда имају исти 
број бодова, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног Понуђача чија је понуђена цена 

нижа.                          
 

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 
 

1. ''LUX INŽENJERING'' Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И ИНЖЕЊЕРИНГ БЕОГРАД 

(ВОЖДОВАЦ), Мокролушка 84/26, понуда заводни број 7/41 од 20.02.2019. године (10,34 

часова). Понуђена цена за извођење радова је 2.684.746,00 динара без ПДВ-а. Начин 

плаћања: 0% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што износи 0,00 

динара без ПДВ-а, а остатак од 100% од уговорене цене, што износи 2.684.746,00 

динара без ПДВ-а, у року од 60 (шездесет) дана од дана службеног пријема исправно 

испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 

(шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). 

Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова. Рок за отклањање 

рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 

60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 динара. 

Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану меницу са 

меничним овлашћењем. 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 
неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 
 

2. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРГОВИНУ ''ITALIA-NUOVA'' ДОО 

СМЕДЕРЕВО, Ђуре Даничића 37, понуда заводни број 7/42 од 20.02.2019. године (стигла 

поштом у 11,05). Понуђена цена за извођење радова је 2.332.000,00 динара без ПДВ-а. 

Начин плаћања: 0% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што 

износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% од уговорене цене, што износи 

2.332.000,00 динара без ПДВ-а, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног 

пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок 
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извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. 

Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова. 

Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови 

припреме понуде – 100.000,00 динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, 

укључујући и регистровану меницу са меничним овлашћењем. 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 
неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 
 

3. ''MANIĆ SYSTEM ENGINEERING'' Друштва са ограниченом одговорношћу Београд – 

Вождовац, Бели Поток, Васе Чарапића 28, понуда заводни број 7/43 од 20.02.2019. године 

(12,30 часова). Понуђена цена за извођење радова је 2.087.494,00 динара без ПДВ-а. 

Начин плаћања: 40% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што 

износи 834.997,60 динара без ПДВ-а, а остатак од 60% од уговорене цене, што износи 

1.252.496,40 динара без ПДВ-а, у року од 20 (двадесет) дана од дана службеног 

пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок 

извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. 

Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова. 

Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови 

припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, 

укључујући и регистровану меницу са меничним овлашћењем. 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 
неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 

 

4. ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНА ЗАДРУГА ''БУДУЋНОСТ'' БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ, Војводе 

Мишића 168 и ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ''ИНВЕСТ ЖИВКОВИЋ ГРАДЊА'' ДОО Београд - 

Вождовац, Јанка Јанковића 36, заједничка понуда по Споразуму број 07/2019 од 

18.02.2019. године, заводни број при пријему понуде 7/44 од 20.02.2019. године (13,10 

часова). Понуђена цена за извођење радова је 2.848.618,90 динара без ПДВ-а. Начин 

плаћања: 30% аванса у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што износи 

854.585,67 динара без ПДВ-а, а остатак од 70% од уговорене цене, што износи 

1.994.033,23 динара без ПДВ-а, у року од 15 (петнаест) дана од дана службеног 

пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок 

извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. 

Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова. 

Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови 

припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, 

укључујући и регистровану меницу са меничним овлашћењем. 
 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 

неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 

5. Привредно друштво ''ASB PLUS'' ДОО БЕОГРАД, Нови Београд, Земунска 1, понуда 

заводни број 7/45 од 20.02.2019. године (13,30 часова). Понуђена цена за извођење 

радова је 2.933.120,85 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% аванса  у року од 3 (три) 

дана од дана закључења уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% 

од уговорене цене, што износи 2.933.120,85 динара без ПДВ-а, у року од 07 (седам) 

дана од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о 

примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана 

увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана 

примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања 
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записника о рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 

Трошкови припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, 

укључујући и регистровану меницу са меничним овлашћењем. 
 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 

неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 

6. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА И ТРГОВИНУ 

''ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ'' ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), Илије Гарашанина 27/3, понуда 

заводни број 7/46 од 20.02.2019. године (13,35 часова). Понуђена цена за извођење 

радова је 3.032.249,15 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% аванса у року од 3 (три) 

дана од дана закључења уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% 

од уговорене цене, што износи 3.032.249,15 динара без ПДВ-а, у року од 15 

(петнаест) дана од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и 

Записника о примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских 

дана од дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да 

тече од дана примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од 

дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана 

отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене 

услове и обрасце, укључујући и регистровану меницу са меничним овлашћењем. 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 

неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 

7. Привредно друштво за грађевинарство пројектовање и инжењеринг ''STAL - GRANIT AN'' 

д.о.о. Горњи Милановац, Солунска 45 , понуда заводни број 7/47 од 20.02.2019. године 

(14,18 часова). Понуђена цена за извођење радова је 3.410.773,60 динара без ПДВ-а. 

Начин плаћања: 50% аванса у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што 

износи 1.705.386,80 динара без ПДВ-а, а остатак од 50% од уговорене цене, што 

износи 1.705.386,80 динара без ПДВ-а, у року од 10 (десет) дана од дана службеног 

пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок извођења 

радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. Гаранција: - 24 (у 

месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова. Рок за отклањање 

рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда важи 30 

(тридесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 динара. Понуда 

садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану меницу са меничним 

овлашћењем. 

Понуда понуђача - Привредно друштво за грађевинарство пројектовање и инжењеринг ''STAL - 
GRANIT AN'' д.о.о. Горњи Милановац, Солунска 45, одбија се као неприхватљива, на основу 
одредби члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), будући да понуђена цена од 3.410.773,60 динара без ПДВ-а прелази износ процењене 
вредности за предметну јавну набавку -  3.333.333,33 динара без ПДВ-а. 
 

8. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО ''НЕИМАР-ГРАД'' ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КАЛУЂЕРИЦА (Београд – Гроцка), Кнез Михајлова 

15, понуда заводни број 7/48 од 20.02.2019. године (14,21 часова). Понуђена цена за 

извођење радова је 3.318.549,10 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% аванса  у року 

од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак 

од 100% од уговорене цене, што износи 3.318.549,10 динара без ПДВ-а, у року од 10 

(десет) дана од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о 

примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана 

увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана 

примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања 

записника о рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
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Трош.припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, 

укључујући и регистровану меницу са меничним овлашћењем. 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 

неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 

9. ''ШЕЛМОНТ'' ДОО БЕОГРАД (Раковица), Љубомира Ивковића Шуце 10/15, понуда 

зав.број 7/49 од 20.02.2019. године (14,44 часова). Понуђена цена за извођење радова је 

3.184.263,70 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 20% аванса  у року од 3 (три) дана од 

дана закључења уговора, што износи 636.852,74 динара без ПДВ-а, а остатак од 80% од 

уговорене цене, што износи 2.547.410,96 динара без ПДВ-а, у року од 30 (тридесет) 

дана од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о 

примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана 

увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана 

примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања 

записника о рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 

Трош.припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, 

укључујући и регистровану меницу са меничним овлашћењем. 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 

неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 

10. Предузеће за изградњу и инжењеринг ''URBAN CONSTRUCTION’’ ДОО БЕОГРАД 

(Палилула), Љубе Дидића 21 локал П2, понуда заводни број 7/50 од 20.02.2019. године 

(15,00 часова). Понуђена цена за извођење радова је 3.938.087,20 динара без ПДВ-а. 

Начин плаћања: 30% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што 

износи 1.181.426,16 динара без ПДВ-а, а остатак од 70% од уговорене цене, што 

износи 2.756.661,04 динара без ПДВ-а, у року од 07 (седам) дана од дана службеног 

пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок 

извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. 

Гаранција: - 12 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова. 

Рок за отклањање рекламација је 10 (десет) дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији. Понуда важи 10 (десет) дана од дана отварања понуда. Трошкови припреме 

понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене обрасце, али не садржи регистровану 

меницу са меничним овлашћењем (за озбиљност понуде). 

Понуда понуђача - Предузеће за изградњу и инжењеринг ''URBAN CONSTRUCTION’’ ДОО 
БЕОГРАД (Палилула), Љубе Дидића 21 локал П2, одбија се као неприхватљива, на основу одредби 
члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
будући да понуђена цена од 3.938.087,20 динара без ПДВ-а прелази износ процењене вредности за 
предметну јавну набавку -  3.333.333,33 динара без ПДВ-а. 

Oсим наведеног, што су такође разлози за одбијање понуде и што исту чини 
неприхватљивом, утврђене неправилности су следеће: 

• наведено је да иста важи 10 (десет) дана од дана отварања понуда (уместо 30 дана, 
што је назначено и у Конкурсној документацији), 

• понуђени гарантни рок је 12 (дванаест) месеци (уместо 24 месеца, што је назначено и 
у Конкурсној документацији),  

• понуђени рок за отклањање рекламације је 10 (десет) дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији (уместо 5 дана, што је назначено и у Конкурсној 
документацији), 

• понуђач није доставио меницу за озбиљност понуде, а што је био у обавези. 
 

11. ''NIKA CONSTRUCTION'' Д.О.О. БЕОГРАД (Стари Град), Мајке Јевросиме 51, понуда 

зав.број 7/51 од 20.02.2019. године (15,05 часова). Понуђена цена за извођење радова је 

2.966.428,50 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 25% аванса  у року од 3 (три) дана од 

дана закључења уговора, што износи 741.607,13 динара без ПДВ-а, а остатак од 75% од 

уговорене цене, што износи 2.224.821,37 динара без ПДВ-а, у року од 07 (седам) дана 

од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји 
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радова (напомена – незнатна математичка грешка у понуди, у начину рачунања 

преосталог дела за уплату, будући да је наведен износ аванса од 25% - 741.607,12 

динара и остатак дуга од 75% - 2.224.821,40 динара, што у збиру даје 2.966.428,52 

динара). Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у 

посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје 

радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији. Понуда важи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. Трош.припреме 

понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и 

регистровану меницу са меничним овлашћењем. 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 

неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 

12. Грађевинско занатска задруга ''ЈУГОСЛАВИЈА'', Београд, Вождовац, Мишка Јовановића 

24, понуда заводни број 7/52 од 20.02.2019. године (15,09 часова). Понуђена цена за 

извођење радова је 3.202.632,60 динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% аванса  у року 

од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак 

од 100% од уговорене цене, што износи 3.202.632,60 динара без ПДВ-а, у року од 10 

(десет) дана од дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о 

примопредаји радова. Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана 

увођења у посао. Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана 

примопредаје радова. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања 

записника о рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. Трош. 

припреме понуде – 0,00 динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и 

регистровану меницу са меничним овлашћењем. 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 
неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 

13.  Предузеће за инвестиције, изградњу и трговину друштво са ограниченом одговорношћу 

’’CUBING’’ Београд, Звездара, Mилана Ракића 48, понуда заводни број 7/53 од 

20.02.2019. године (15,50 часова). Понуђена цена за извођење радова је 2.925.362,50 

динара без ПДВ-а. Начин плаћања: 0% аванса  у року од 3 (три) дана од дана закључења 

уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% од уговорене цене, што 

износи 2.925.362,50 динара без ПДВ-а, у року од 32 (тридесетдва) дана од дана 

службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. 

Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. 

Гаранција: - 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова. Рок 

за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. Трошкови припреме понуде – 0,00 

динара. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и регистровану меницу са 

меничним овлашћењем. 

Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли 

неправилности у истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа. 
 

 
РАНГИРАЊЕ ПРИХВАТЊИВИХ ПОНУДА 

 

Након стручне оцене понуда, када су 2 (две) понуде одбијене као неприхватљиве, 

Комисија је приступила поступку рангирања преосталих 11 (једанаест) прихватљивих и 

одговарајућих понуда, применом критеријума "економски најповољнија понуда", по 

следећим параметарима: 
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1. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
''LUX INŽENJERING'' Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И 

ИНЖЕЊЕРИНГ БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), Мокролушка 
84/26, понуда заводни број 7/41 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

2.684.746,00  
динара 

(2.087.494,00 :  2.684.746,00 
= 0,7775387317831929 х 70 =  

54,4277112248235 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика плаћања БОД 

0% аванса  у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 
уговора, што износи 0,00 

динара без ПДВ-а, а остатак 
од 100% од уговорене цене 

што износи 2.684.746,00 
динара без ПДВ-а, у року од 
60 (шездесет) дана од дана 
службеног пријема исправно 

испостављене фактуре и 
Записника о примопредаји. 

 (100 – 0 = 100: 100 = 1,00) + 
(60:60=1,00) = 2,00 х 30 = 

60,00 * 0,5 
30,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 84,4277112248235 

 

2. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРГОВИНУ 
''ITALIA-NUOVA'' ДОО СМЕДЕРЕВО, Ђуре Даничића 37, 

понуда заводни број 7/42 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

2.332.000,00  
динара 

(2.087.494,00 :  2.332.000,00 = 
0, 0,8951518010291595 х 70 =  

62,66062607204117 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика 
плаћања 

БОД 

0% аванса  у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 
уговора, што износи 0,00 

динара без ПДВ-а, а остатак 
од 100% од уговорене цене 

што износи 2.332.000,00 
динара без ПДВ-а, у року од 
45 (четрдесетпет) дана од 
дана службеног пријема 
исправно испостављене 

фактуре и Зап.о примопред.. 

 (100 – 0 = 100: 100 = 1,00) + 
(45:60=0,75) = 1,75х 30 = 52,50 

* 0,5 
26,25 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 88,91062607204117 
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3. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
''MANIĆ SYSTEM ENGINEERING'' Друштва са 

ограниченом одговорношћу Београд – Вождовац, Бели 
Поток, Васе Чарапића 28, понуда заводни број 7/43 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

2.087.494,00  
динара 

(2.087.494,00 :  2.087.494,00 = 
1,00х 70 =  

70,00 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика 
плаћања 

БОД 

40% аванса  у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 

уговора, што износи 
834.997,60 динара без ПДВ-а, 
а остатак од 60% од уговорене 
цене што износи 1.252.496,40 
динара без ПДВ-а, у року од 
20 (двадесет) дана од дана 

службеног пријема исправно 
испостављене фактуре и 

Записника о примопредаји. 

 (100 – 40 = 60: 100 = 0,60) + 
(20:60=0,333) = 0,933х 30 = 

27.99 * 0,5 
13,995 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 83,995 

 
 

4. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 

ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНА ЗАДРУГА ''БУДУЋНОСТ'' 
БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ, Војводе Мишића 168 и 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ''ИНВЕСТ ЖИВКОВИЋ ГРАДЊА'' 
ДОО Београд-Вождовац, Јанка Јанковића 36, заједничка 
понуда по Споразуму број 07/2019 од 18.02.2019. године, 

заводни број при пријему понуде 7/44 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

2.848.618,90  
динара 

(2.087.494,00 :  2.848.618,90 = 
0,7328091518314366 х 70 =  

51,29664062820056 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика 
плаћања 

БОД 

30% аванса  у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 

уговора, што износи 
854.585,67 динара без ПДВ-а, 
а остатак од 70% од уговорене 
цене што износи 1.994.033,23 
динара без ПДВ-а, у року од 
15 (петнаест) дана од дана 

службеног пријема исправно 
испостављене фактуре и 

Записника о примопредаји. 

 (100 – 30 = 70: 100 = 0,70) + 
(15:60=0,25) = 0,95 х 30 = 

28.50 * 0,5 
14,25 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 65,54664062820056 
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5. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
Привредно друштво ''ASB PLUS'' ДОО БЕОГРАД, Нови 

Београд, Земунска 1, понуда заводни број 7/45 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

2.933.120,85  
динара 

(2.087.494,00 :  2.933.120,85 = 
0,7116972353866701 х 70 =  

49,81880647706691 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика 
плаћања 

БОД 

0% аванса  у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 
уговора, што износи 0,00 

динара без ПДВ-а, а остатак 
од 100% од уговорене цене, 

што износи 2.933.120,85 
динара без ПДВ-а, у року од 

07 (седам) дана од дана 
службеног пријема исправно 

испостављене фактуре и 
Записника о примопредаји 

 (100 – 0 = 100: 100 = 1,00) + 
(07:60=0,1166666666666667) = 

1,1166666666666667х 30 = 
33,50 * 0,5 

16,75 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 66,56880647706691 

6. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО 
ЗАНАТСКИХ РАДОВА И ТРГОВИНУ ''ЕКОГРАДЊА 

ПРОЈЕКТ'' ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), Илије 
Гарашанина 27/3, понуда заводни број 7/46 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

3.032.249,15  
динара 

(2.087.494,00 :  3.032.249,15 = 
0,6884308962540232 х 70 =  

48,19016273778162 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика 
плаћања 

БОД 

0% аванса у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 
уговора, што износи 0,00 

динара без ПДВ-а, а остатак 
од 100% од уговорене цене, 

што износи 3.032.249,15 
динара без ПДВ-а, у року од 
15 (петнаест) дана од дана 

службеног пријема исправно 
испостављене фактуре и 

Записника о примопредаји 

 (100 – 0 = 100: 100 = 1,00) + 
(15:60=0,25) = 1,25х 30 = 37,50 

* 0,5 
18,75 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 66,94016273778162 
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7. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО 
''НЕИМАР-ГРАД'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ, КАЛУЂЕРИЦА (Београд – Гроцка), 
Кнез Михајлова 15, понуда заводни број 7/48 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

3.318.549,10  
динара 

(2.087.494,00 : 3.318.549,10 = 
0,629038154053529 х 70 =  

44,03267078374703 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика 
плаћања 

БОД 

0% аванса  у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 
уговора, што износи 0,00 

динара без ПДВ-а, а остатак 
од 100% од уговорене цене, 

што износи 3.318.549,10 
динара без ПДВ-а, у року од 

10 (десет) дана од дана 
службеног пријема исправно 

испостављене фактуре и 
Записника о примопредаји. 

 (100 – 0 = 100: 100 = 1,00) + 
(10:60=0,1666666666666667)= 

1,1666666666666667 х 30 = 
35,00 * 0,5 

17,50 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 61,53267078374703 

 
 

8. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
''ШЕЛМОНТ'' ДОО БЕОГРАД (Раковица), Љубомира 

Ивковића Шуце 10/15, понуда заводни број 7/49 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

3.184.263,70  
динара 

(2.087.494,00 : 3.184.263,70 = 
0,6555656806940958 х 70 =  

45,8895976485867 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика 
плаћања 

БОД 

20% аванса  у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 

уговора, што износи 
636.852,74 динара без ПДВ-а, 
а остатак од 80% од уговорене 
цене, што износи 2.547.410,96 
динара без ПДВ-а, у року од 
30 (тридесет) дана од дана 

службеног пријема исправно 
испостављене фактуре и 

Записника о примопредаји 

 (100 – 20 = 80: 100 = 0,80) + 
(30:60=0,50)= 1,30 х 30 = 39,00 

* 0,5 
19,50 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 65,3895976485867 
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9. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
''NIKA CONSTRUCTION'' Д.О.О. БЕОГРАД (Стари Град), 

Мајке Јевросиме 51, понуда заводни број 7/51 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

2.966.428,50  
динара 

(2.087.494,00 : 2.966.428,50 = 
0,7037061570841839 х 70 =  

49,25943099589287 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика 
плаћања 

БОД 

: 25% аванса  у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 

уговора, што износи 
741.607,13 динара без ПДВ-а, 
а остатак од 75% од уговорене 
цене, што износи 2.224.821,37 
динара без ПДВ-а, у року од 

07 (седам) дана од дана 
службеног пријема исправно 

испостављене фактуре и 
Записника о примопредаји 

 (100 – 25 = 75: 100 = 0,75) + 
(07:60=0,1166666666666667)= 

0,8666666666666667 х 30 = 
26,00 * 0,5 

13,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 62,25943099589287 

 
 

10.  ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
Грађевинско занатска задруга ''ЈУГОСЛАВИЈА'', Београд, 

Вождовац, Мишка Јовановића 24, понуда заводни број 
7/52 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

3.202.632,60  
динара 

(2.087.494,00 : 3.202.632,60)= 
0,6518056426453662 х 70 =  

45,62639498517563 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика 
плаћања 

БОД 

0% аванса  у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 
уговора, што износи 0,00 

динара без ПДВ-а, а остатак 
од 100% од уговорене цене, 

што износи 3.202.632,60 
динара без ПДВ-а, у року од 

10 (десет) дана од дана 
службеног пријема исправно 

испостављене фактуре и 
Записника о примопредаји 

 (100 – 0 = 100: 100 = 1,00) + 
(10:60=0,1666666666666667)= 

1,1666666666666667 х 30 = 
35,00 * 0,5 

17,50 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 63,12639213587021 
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11.  ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
Предузеће за инвестиције, изградњу и трговину друштво 

са ограниченом одговорношћу ’’CUBING’’ Београд, 
Звездара, Mилана Ракића 48, понуда заводни број 7/53 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (70)) 

ЦЕНА БОД 

2.925.362,50  
динара 

(2.087.494,00 : 2.925.362,50)= 
0,7135847266791722 х 70 =  

49,95093086754206 

пондер 2  
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 -

висина захтеваног аванса (у 
процентима) : 100 + Rp - понуђени 
рок плаћања конкретне понуде (у 
данима) : максимално понуђени 
рок плаћања (у данима) * број 

пондера (30) 

Начин и динамика 
плаћања 

БОД 

0% аванса  у року од 3 (три) 
дана од дана закључења 
уговора, што износи 0,00 

динара без ПДВ-а, а остатак 
од 100% од уговорене цене, 

што износи 2.925.362,50 
динара без ПДВ-а, у року од 

32 (тридесетдва) дана од дана 
службеног пријема исправно 

испостављене фактуре и 
Записника о примопредаји 

 (100 – 0 = 100: 100 = 1,00) + 
(32:60=0,5333333333333333)= 

1,5333333333333333 х 30 = 
46,00 * 0,5 

23,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 72,95093086754206 
 

 

РАНГ ЛИСТА ПРИХВАТЊИВИХ ПОНУДА 
 

Рангирано 
место 

Назив понуђача Број бодова 

1. 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРГОВИНУ 
''ITALIA-NUOVA'' ДОО СМЕДЕРЕВО, Ђуре Даничића 37, 

понуда заводни број 7/42 
88,91062607204117 

2. 
''LUX INŽENJERING'' Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И 

ИНЖЕЊЕРИНГ БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), Мокролушка 
84/26, понуда заводни број 7/41 

84,4277112248235 

3. 
''MANIĆ SYSTEM ENGINEERING'' Друштва са ограниченом 

одговорношћу Београд – Вождовац, Бели Поток, Васе 
Чарапића 28, понуда заводни број 7/43 

83,995 

4. 
Предузеће за инвестиције, изградњу и трговину друштво 

са ограниченом одговорношћу ’’CUBING’’ Београд, 
Звездара, Mилана Ракића 48, понуда заводни број 7/53 

72,95093086754206 

5. 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ 

РАДОВА И ТРГОВИНУ ''ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ'' ДОО, 
БЕОГРАД, Илије Гарашанина 27/3, понуда зав.број 7/46 

66,94016273778162 

6. 
Привредно друштво ''ASB PLUS'' ДОО БЕОГРАД, Нови 

Београд, Земунска 1, понуда заводни број 7/45 
66,56880647706691 

7. 

ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНА ЗАДРУГА ''БУДУЋНОСТ'' 
БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ, Војводе Мишића 168 и 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ''ИНВЕСТ ЖИВКОВИЋ ГРАДЊА'' 
ДОО Београд-Вождовац, Јанка Јанковића 36, заједничка 
понуда по Споразуму број 07/2019 од 18.02.2019. године, 

заводни број при пријему понуде 7/44 

65,54664062820056 

8. 
''ШЕЛМОНТ'' ДОО БЕОГРАД (Раковица), Љубомира 

Ивковића Шуце 10/15, понуда заводни број 7/49 
65,3895976485867 

9. 
Грађевинско занатска задруга ''ЈУГОСЛАВИЈА'', Београд, 

Вождовац, Мишка Јовановића 24, понуда зав.број 7/52 
63,12639213587021 

10. 
''NIKA CONSTRUCTION'' Д.О.О. БЕОГРАД (Стари Град), 

Мајке Јевросиме 51, понуда заводни број 7/51 
62,25943099589287 

11. 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО 
''НЕИМАР-ГРАД'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ, КАЛУЂЕРИЦА, Кнез Михајлова 15, 
понуда заводни број 7/48 

61,53267078374703 
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 Полазећи од критеријума – "економски најповољнија понуда", Комисија је 
предлажила да се понуда заводни број 7/42 од 20.02.2019. године (стигла поштом у 11,05), 
понуђача - ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРГОВИНУ ''ITALIA-NUOVA'' ДОО 
СМЕДЕРЕВО, Ђуре Даничића 37, прихвати као најповољнија за набавку предметних радова. 
 Наручилац је прихватио предлог Комисије, те је донео Одлуку о додели уговора  
понуђачу  - ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРГОВИНУ ''ITALIA-NUOVA'' ДОО 
СМЕДЕРЕВО, Ђуре Даничића 37.  

 На основу изложеног донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке понуђач може Наручиоцу  
поднети захтев за заштиту права у року од 5 
дана од дана објављивања исте на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца.  
 
 

Председник Комисије – Горан Шормаз                 
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