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Центар за културу ''Влада Дивљан'' 

Београд, Митрополита Петра број 8 

Датум: 25.09.2019. 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 - Уређењe ходника на спратовима и шминкерница у Центру за културу ''Влада 
Дивљан'' (ЈНМВ 19/10), заводни број 7/141 од 25.09.2019. 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 – Уређењe ходника на спратовима 
и шминкерница у Центру за културу ''Влада Дивљан'' (ЈНМВ 19/10), ДОДЕЉУЈЕ 
СЕ УГОВОР понуђачу - Предузеће за производњу, трговину и услуге ''НИКНЕЛ'' 
ДОО БЕОГРАД, Београд, Палилула, Маријане Грегоран 44а, матични број 17560620, 
ПИБ 103374224, понуда заводни број бр. 7/132 од 19.09.2019. године у 14,45 часова. 

Понуђена цена за извођење радова, са укључених 5% непредвиђених – 
скривених радова, је 879.918,00 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 
879.918,00 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 9 (девет) 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 7/117 од 09.09.2019. 
године, покренут је поступак јавне набавке радова - Уређењe ходника на спратовима и 
шминкерница у Центру за културу ''Влада Дивљан'' (ЈНМВ 19/10),, у поступку јавне набавке 
мале вредности, а Решењем број 7/118 од 09.09.2019. године формирана је Комисија за 
јавну набавку (у даљем тексту: Комисија). 

Процењена вредност јавне набавке је 1.000.000,00 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 20.09.2019. године са почетком у 10,00 
часова у згради Центра, Митрополита Петра број 8. 

Отварање понуда водио је Горан Шормаз, председник комисије, а присуствовали су 
и чланови комисије: Слободан Перић, Мирољуб Несторовић и Владимир Јездимировић, 
као и Ивана Оштарчевић која је водила записник. 

Констатовано је да су отварању понуда присуствовали овлашћени представници 
понуђача: 

• Бојан Алексић испред Предузећа за производњу, трговину и услуге ''НИКНЕЛ'' д.о.о. 
Београд; 

• Мирна Ивић испред  понуђача ''IRISS STUDIO'' ДОО ЂУРИНЦИ; 
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Поступак прегледања и отварања пристиглих понуда  
 

Благовремено, тј. до дана 20.09.2019. године до 09,30 часова, пристигло је 7 (седам) 
понуда, следећим редом: 
 

1. Предузеће за производњу, трговину и услуге ''НИКНЕЛ'' ДОО БЕОГРАД, 

Београд, Палилула, Маријане Грегоран 44а, понуда заводни број бр. 7/132 од 

19.09.2019. године у 14,45 часова;  

2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА И 

ТРГОВИНУ ''ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ'' ДОО БЕОГРАД, Илије Гарашанина 27/3, 

понуда заводни број бр. 133  од 20.09.2019. године у 08,18 часова; 

3. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ''ASB PLUS’’ ДОО БЕОГРАД, Нови Београд, Земунска 

1/16, понуда заводни број бр. 134 од 20.09.2019. године у 08 часова и 19 минута; 

4. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ''ФОНАС'' ДОО 

БЕОГРАД, Борча, Овчански пут 13, понуда заводни број бр. 7134 од 20.09.2019. 

године у 08 часова и 55 минута; 

5. Грађевинска задруга ''ФЕНИКС'' БЕОГРАД, Тоше Јовановића број 9, понуда 

заводни број бр. 7/135 од 20.09.2019. године у 09 часова и 08 минута; 

6. ''IRISS STUDIO'' ДОО ЂУРИНЦИ, Београд – Сопот – Ђуринци, Слободана 

Пенезића Крцуна 36, понуда заводни број 7/136 од 20.09.2019. године у 09 часова и 

11 минута; 

7. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, ИЗВОЗ – УВОЗ 

''КРСТОНИЈЕВИЋ'' ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), Креманска 4а, понуда заводни 

број бр. 7/137 од 20.09.2019. године у 09 часова и 14 минута; 

Неблаговремених понуда није било.  
 

Члановима Комисије и присутним представницима понуђача показане су 
пристигле понуде, примедби и додатних питања није било. 
 

Подаци о приспелим понудама:    
 

1. Предузеће за производњу, трговину и услуге ''НИКНЕЛ'' ДОО БЕОГРАД, 
Београд, Палилула, Маријане Грегоран 44а, матични број 17560620, ПИБ 
103374224, понуда заводни број бр. 7/132 од 19.09.2019. године у 14,45 часова. 
Понуђена цена за извођење радова је 879.918,90 динара без ПДВ-а, са 
укључених 5% непредвиђених – скривених радова. 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 879.918,90 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 9 (девет) 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 3 (три) дана од дана сачињавања записника о 
рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
Понуда садржи све тражене обрасце, укључујући и меницу са меничним 
овлашћењем. 

2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА И 
ТРГОВИНУ ''ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ'' ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)), Илије 
Гарашанина 27/3, матични број 06974252, ПИБ 100210618, понуда заводни број 
бр. 133  од 20.09.2019. године у 08 часова и 18 минута. Понуђена цена за 
извођење радова, са укључених 5% непредвиђених – скривених радова, је 
999.662,48 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 
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100% од уговорене цене, што износи 999.662,48 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 5 (пет) 
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. Понуда садржи све 
тражене услове и обрасце, укључујући и меницу са меничним 
овлашћењем. 

3. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ''ASB PLUS’’ ДОО БЕОГРАД, Нови Београд, Земунска 
1/16, матични број 20989076, ПИБ 108386336, понуда заводни број бр. 134 од 
20.09.2019. године у 08 часова и 19 минута. Понуђена цена за извођење 
радова, са укључених 5% непредвиђених – скривених радова, је 840.187,90 
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 840.187,90 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 25 
(двадесетпет) 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. 
Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и меницу са 
меничним овлашћењем. 

4. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ''ФОНАС'' ДОО 
БЕОГРАД, Борча, Овчански пут 13, матични број 20138416, ПИБ 104278456, 
понуда заводни број бр. 7/134 од 20.09.2019. године у 08 часова и 55 минута. 
Понуђена цена за извођење радова, са укључених 5% непредвиђених – 
скривених радова, је 864.640,67 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 864.640,67 динара без 
ПДВ-а, у року од 7 (седам) дана од дана службеног пријема исправно 
испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок извођења 
радова је 30 (тридесет) 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. 
Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и меницу са 
меничним овлашћењем. 

5. Грађевинска задруга ''ФЕНИКС'' БЕОГРАД, Тоше Јовановића број 9, ПИБ 
100425111, матични број 07048033, понуда заводни број бр. 7/135 од 
20.09.2019. године у 09 часова и 08 минута Понуђена цена за извођење радова, 
са укључених 5% непредвиђених – скривених радова, је 891.977,73 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 891.977,73 динара без ПДВ-а, у року од 7 (седам) дана од 
дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о 
примопредаји радова. Рок извођења радова је 12 (дванаест) 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 
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(тридесет) дана од дана отварања понуда. Понуда садржи све тражене 
услове и обрасце, укључујући и меницу са меничним овлашћењем. 

6. ''IRISS STUDIO'' ДОО ЂУРИНЦИ, Београд – Сопот – Ђуринци, Слободана 
Пенезића Крцуна 36, ПИБ 105810022, матични број 20455063, понуда заводни број 

7/136 од 20.09.2019. године у 09 часова и 11 минута. Понуђена цена за извођење 
радова, са укључених 5% непредвиђених – скривених радова, је 1.040.562,39 
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 1.040.562,39 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 15 
(петнаест) 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. 
Понуда садржи све тражене услове и обрасце, укључујући и меницу са 
меничним овлашћењем. 

7. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, ИЗВОЗ – УВОЗ 
''КРСТОНИЈЕВИЋ'' ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), Креманска 4а, матични број 
20085177, ПИБ 104063093, понуда заводни број бр. 7/137 од 20.09.2019. године 
у 09 часова и 14 минута. Понуђена цена за извођење радова, са укључених 5% 
непредвиђених – скривених радова, је 1.198.637,58 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, док рок за коначно плаћање није наведен у 
понуди. Рок извођења радова је 30 (тридесет) 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. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, 
укључујући и меницу са меничним овлашћењем. Модел Уговора о јавној 
набавци потписан је и печатиран на последњој страници, а није свака 
страница модела парафирана и печатирана, што не представља битан 
недостатак понуде, у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама 
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Председник Комисије гласно и јасно је читао понуђене услове из коверти које су 
отваране. Обавештавао је пристуне о садржају документације из понуде, констатујући 
које елементе садрже и који обрасци су потписани и печатирани. 

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

НАКНАДНИ ПРЕГЛЕД ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА 
 

Дана 23.09.2019. године, на адресу два понуђача, који су дали најкраћи рок 
за извођење радова - ''НИКНЕЛ'' ДОО БЕОГРАД - 9 (девет) дана и ''ЕКОГРАДЊА 
ПРОЈЕКТ'' ДОО БЕОГРАД – 5 (пет) дана, упућен је званичан допис (електронском 
поштом) од стране председника Комисије - ''ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, ЈАВНА 
НАБАВКА 19/10'', следећег садржаја: ''Поштовани, у својству председника 
Комисије за Јавну набавку радова – Уређењe ходника на спратовима и 
шминкерница у Центру за културу ''Влада Дивљан'' (ЈНМВ 19/10), а на основу 
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одредби члана 93. став 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике 
Србије" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), молим да доставите следећа додатна 
објашњења: - Будући да сте у понуди доставили веома кратак рок за извођење 
предметних радова, молимо да доставите детаљну динамику извођења радова 
(у складу са спецификацијом из Конкурсне документације), по данима, водећи 
рачуна о томе да сви радови буду окончани у предвиђеном року. Рок за 
досдтављање изјашњења (електронском поштом) је среда - 25. септембар у 14 
часова''. 

Дана 23.09.2019. године у 10,50 часова, понуђач ''ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ'' 
ДОО БЕОГРАД, путем електронске поште доставио је следећи одговор (заводни 
број код наручиоца 7/139): ''Овим путем Вас обавештавамо да је приликом 
попуњавања обрасца понуде, дошло до техничке грешке приликом уписивања 
рока завршетка радова, тј. испуштен је број 2 испред броја 5, тако да је рок 
завршетка радова 25 дана, а не 5 дана како је то написано у обрасцу понуде, јер 
предметне радове није могуће извршити за 5 дана''. 

Дана 24.09.2019. године у 17,26 часова, понуђач ''НИКНЕЛ'' ДОО БЕОГРАД, 
путем електронске поште доставио је следећи одговор (заводни број код 
наручиоца 7/140): ''Поштовани, потврђујем да у наведених 9 дана изведемо 
поменуте радове, са следећом динамиком рада; Дан 1. Заштита и стругање; 
Демонтажа каналица и електро-ормана; Дан 2.  Гипсарски радови; Дан 3. 
Глетовање (први слој); Шмирглање и гитовање столарије; Дан 4. Глетовање 
(други слој); Фарбање столарије (Основни премаз); Дан 5. Кречење  (први слој); 
Фарбање столарије (први слој); Дан 6. Кречење (други слој); Фарбање столарије 
(други слој); Дан 7. Фарбање цеви од радијатора ; Фарбање столарије (други 
слој); Дан 8. Фарбање зидова масном бојом; Дан 9. Монтажа каналица и завршни 
прегллед свих радова. Унапред хвала. Бојан Алексић''. 

Сходно наведеним изјашњењима, коригована понуда понуђача ''ЕКОГРАДЊА 
ПРОЈЕКТ'' ДОО је следећа:  

2.     ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА И 
ТРГОВИНУ ''ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ'' ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)), Илије 
Гарашанина 27/3, матични број 06974252, ПИБ 100210618, понуда заводни број 
бр. 133  од 20.09.2019. године у 08 часова и 18 минута. Понуђена цена за 
извођење радова, са укључених 5% непредвиђених – скривених радова, је 
999.662,48 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 999.662,48 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 25 (двадесетпет) 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. Понуда садржи све тражене услове и обрасце, 
укључујући и меницу са меничним овлашћењем. 

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 
 

1. Предузеће за производњу, трговину и услуге ''НИКНЕЛ'' ДОО БЕОГРАД, 
Београд, Палилула, Маријане Грегоран 44а, матични број 17560620, ПИБ 
103374224, понуда заводни број бр. 7/132 од 19.09.2019. године у 14,45 часова. 
Понуђена цена за извођење радова је 879.918,90 динара без ПДВ-а, са 
укључених 5% непредвиђених – скривених радова. Начин плаћања: 0% аванса  
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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 879.918,90 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 9 (девет) 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 3 (три) дана од дана сачињавања записника о 
рекламацији. Понуда важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.  

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

 
2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА И 

ТРГОВИНУ ''ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ'' ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), Илије 
Гарашанина 27/3, матични број 06974252, ПИБ 100210618, понуда заводни број 
бр. 133  од 20.09.2019. године у 08 часова и 18 минута (коригована дописом од 
23.09.2019. године). Понуђена цена за извођење радова, са укључених 5% 
непредвиђених – скривених радова, је 999.662,48 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 999.662,48 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 25 (двадесетпет) 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 25 (двадесетпет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда 
важи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 

 
 

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

 

3.    ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ''ASB PLUS’’ ДОО БЕОГРАД, Нови Београд, Земунска 
1/16, матични број 20989076, ПИБ 108386336, понуда заводни број бр. понуда 
заводни број бр. 134 од 20.09.2019. године у 08 часова и 19 минута. Понуђена 
цена за извођење радова, са укључених 5% непредвиђених – скривених 
радова, је 840.187,90 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 840.187,90 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 25 (двадесетпет) 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.  

 

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

 

4.    ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ''ФОНАС'' ДОО 
БЕОГРАД, Борча, Овчански пут 13, матични број 20138416, ПИБ 104278456, 
понуда заводни број бр. 7/134 од 20.09.2019. године у 08 часова и 55 минута. 
Понуђена цена за извођење радова, са укључених 5% непредвиђених – 
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скривених радова, је 864.640,67 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 864.640,67 динара без 
ПДВ-а, у року од 7 (седам) дана од дана службеног пријема исправно 
испостављене фактуре и Записника о примопредаји радова. Рок извођења 
радова је 30 (тридесет) 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.  

 

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

 

5.    Грађевинска задруга ''ФЕНИКС'' БЕОГРАД, Тоше Јовановића број 9, ПИБ 
100425111, матични број 07048033, понуда заводни број бр. 7/135 од 
20.09.2019. године у 09 часова и 08 минута Понуђена цена за извођење радова, 
са укључених 5% непредвиђених – скривених радова, је 891.977,73 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 891.977,73 динара без ПДВ-а, у року од 7 (седам) дана од 
дана службеног пријема исправно испостављене фактуре и Записника о 
примопредаји радова. Рок извођења радова је 12 (дванаест) 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. 

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

 

6.    ''IRISS STUDIO'' ДОО ЂУРИНЦИ, Београд – Сопот – Ђуринци, Слободана Пенезића 
Крцуна 36, ПИБ 105810022, матични број 20455063, понуда заводни број 7/136 од 

20.09.2019. године у 09 часова и 11 минута. Понуђена цена за извођење радова, 
са укључених 5% непредвиђених – скривених радова, је 1.040.562,39 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 1.040.562,39 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 15 
(петнаест) 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 

 

Понуда понуђача - ''IRISS STUDIO'' ДОО ЂУРИНЦИ, Београд – Сопот – 
Ђуринци 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 1.040.562,39 динара без ПДВ-а 
прелази износ процењене вредности за предметну јавну набавку -  
1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

7.     ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, ИЗВОЗ – УВОЗ 
''КРСТОНИЈЕВИЋ'' ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), Креманска 4а, матични број 
20085177, ПИБ 104063093, понуда заводни број бр. 7/137 од 20.09.2019. године 
у 09 часова и 14 минута. Понуђена цена за извођење радова, са укључених 5% 
непредвиђених – скривених радова, је 1.198.637,58 динара без ПДВ-а. Начин 
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плаћања: 0% аванса у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што 
износи 0,00 динара без ПДВ-а, док рок за коначно плаћање није наведен у 
понуди. Рок извођења радова је 30 (тридесет) 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. Модел Уговора о јавној набавци потписан је и 
печатиран на последњој страници, а није свака страница модела парафирана и 
печатирана, што не представља битан недостатак понуде, у складу са чланом 
106. Закона о јавним набавкама ("Сл. гл. РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

 

Понуда понуђача - ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, 
ИЗВОЗ – УВОЗ ''КРСТОНИЈЕВИЋ'' ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА 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 1.198.637,58 динара без ПДВ-а прелази износ процењене 
вредности за предметну јавну набавку -  1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Такође, предметна понуда садржи битан недостатак - рок за коначно 
плаћање није наведен у понуди, тако да је иста неприхватљива и по том 
основу (у складу са чланом 106. Закона - није могуће утврдити њену 
стварну садржину, нити је упоредити са другим понудама). 

 

 
РАНГИРАЊЕ ПРИХВАТЊИВИХ ПОНУДА 

 

 

Након стручне оцене понуда, Комисија је приступила поступку рангирања 
прихватљивих и одговарајућих понуда, применом критеријума "економски најповољнија 
понуда", по следећим параметарима: 

Понуђена цена 
60 пондера 

Рок извођења радова 20 пондера 

Начин и динамика исплате, односно висина захтеваног аванса 
20 пондера 

 
Елементи су 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

 

 
 

 

 

 Рок извођења радова - Bpi, где је: Rmin - најнижи понуђени рок за извођење 
радова (у данима), Rp- понуђени рок за извођење радова конкретне понуде (у данима), Pp 
- број пондера 
 

p

p

pi p
R

R
B = min
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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 
 

p

pp

up p
R

RA
B 








+

−
=

max100

100
5,0

 

 

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.                          
 
 

1. ОЦЕНА ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
Предузеће за производњу, трговину и услуге 
''НИКНЕЛ'' ДОО БЕОГРАД, Београд 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена 
цена/конкретна понуђена цена * 

број пондера (60)) 

ЦЕНА БОД 

879.918,90  
динара 

(840.187,90 : 879.918,90) 
х 60  

=  57,2908771 

пондер 2  
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

(најнижи понуђени рок у данима / 
конкретни понуђени рок * 

бр.пондера 20)) 

РОК ИЗВОЂЕЊА 
РАДОВА ОД ДАНА 

УВОЂЕЊА У ПОСАО 
БОД 

9 календарских дана 
(9 :  9) х 20 =  

20,00 

пондер 3  
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 (20) 

Начин и динамика 
исплате, односно 
висина захтеваног 

аванса 

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 879.918,90 
динара без ПДВ-а, у року 

од 45 (четрдесетпет) 
дана 

 (100 – 0): 100 + (45:45 )  
х 20  

* 0,5 = 
20,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 97,29088 
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3. ОЦЕНА ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ''ASB PLUS’’ ДОО 
БЕОГРАД 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (60)) 

ЦЕНА БОД 

840.187,90 
динара 

(840.187,90 : 
840.187,90) х 60 =  

60,00 
пондер 2  

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
(најнижи понуђени рок у данима / 

конкретни понуђени рок * бр.пондера 
20)) 

РОК ИЗВОЂЕЊА 
РАДОВА ОД ДАНА 

УВОЂЕЊА У ПОСАО 
БОД 

25 календарских дана (9 :  25) х 20 = 7,20 

пондер 3  
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 (20) 

Начин и динамика 
исплате, односно 
висина захтеваног 

аванса 

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 840.187,90 динара 
без ПДВ-а, у року од 45 

(четрдесетпет) дана 

 (100 – 0): 100 + (45:45 )  
х 20  

* 0,5 = 20,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 87,20 

2. ОЦЕНА ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО 
ЗАНАТСКИХ РАДОВА И ТРГОВИНУ ''ЕКОГРАДЊА 
ПРОЈЕКТ'' ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (60)) 

ЦЕНА БОД 

999.662,48  
динара 

(840.187,90 : 999.662,48) 
х 60 =  50,42829456 

пондер 2  
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

(најнижи понуђени рок у данима / 
конкретни понуђени рок * 

бр.пондера 20)) 

РОК ИЗВОЂЕЊА 
РАДОВА ОД ДАНА 

УВОЂЕЊА У ПОСАО 
БОД 

25 календарских дана (9 :  25) х 20 = 7,20 

пондер 3  
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 (20) 

Начин и динамика 
исплате, односно висина 

захтеваног аванса 
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 999.662,48 динара 
без ПДВ-а, у року од 45 

(четрдесетпет) дана 

 (100 – 0): 100 + (45:45 )  
х 20  

* 0,5 = 
20,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 77,62829 
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4. ОЦЕНА ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОМЕТ И 
УСЛУГЕ ''ФОНАС'' ДОО БЕОГРАД 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 
понуђена цена * број пондера (60)) 

ЦЕНА БОД 

864.640,67  
динара 

(840.187,90 : 864.640,67) х 
60 = 58,30314921 

пондер 2  
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

(најнижи понуђени рок у данима / 
конкретни понуђени рок * 

бр.пондера 20)) 

РОК ИЗВОЂЕЊА 
РАДОВА ОД ДАНА 

УВОЂЕЊА У ПОСАО 
БОД 

30 календарских дана (9 :  30) х 20 = 6,00 

пондер 3  
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 (20) 

Начин и динамика 
исплате, односно висина 

захтеваног аванса 
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 864.640,67 динара 
без ПДВ-а, у року од 7 дана 

 (100 – 0): 100 + (7:45 )  х 
20  

* 0,5 = 
11,55555556 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 75,8587 
 

5. ОЦЕНА ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ Грађевинска задруга ''ФЕНИКС'' БЕОГРАД 

пондер 1  
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

(најнижа понуђена цена/конкретна 

понуђена цена * број пондера (60)) 

ЦЕНА БОД 

891.977,73  
динара 

(840.187,90 : 891.977,73) х 
60 = 56,51629217 

пондер 2  
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

(најнижи понуђени рок у данима / 
конкретни понуђени рок * 

бр.пондера 20)) 

РОК ИЗВОЂЕЊА 
РАДОВА ОД ДАНА 

УВОЂЕЊА У ПОСАО 
БОД 

12 календарских дана (9 :  12) х 20 = 15,00 

пондер 3  
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 

(20) 

Начин и динамика 
исплате, односно висина 

захтеваног аванса 
БОД 

0% аванса у року од 3 (три) 
дана од дана 

закључ.уговора, што 
износи 0,00 динара без 

ПДВ-а, а остатак од 100% 
од уговор.цене, што износи 
891.977,73 дин. без ПДВ-а, 

у року од 7 (седам) дана 

 (100 – 0): 100 + (7:45 )  х 
20  

* 0,5 = 
11,55555556 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 83,07185 
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 Полазећи од критеријума – "економски најповољнија понуда", Комисија је 
предлажила да се као најповољнија прихвати понуда понуђача - Предузеће за 
производњу, трговину и услуге ''НИКНЕЛ'' ДОО БЕОГРАД, Београд, Палилула, Маријане 
Грегоран 44а, матични број 17560620, ПИБ 103374224, понуда заводни број бр. 7/132 од 
19.09.2019. године у 14,45 часова.  
 

 Наручилац је прихватио предлог Комисије, те је донео Одлуку о додели уговора  
наведеном понуђачу. 
 

 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.  
 

 

Oбрађивач 

Председник Комисије  

Горан Шормаз         

 

_________________ 
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