
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број одлуке: 293/2016-ЈН 

Датум: 09.05.2016. године 
  

 

 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 

и 68/15 ), в.д. директора  ЈП ''Градац'' Чачак  доноси:    
 

 

 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 
о додели уговора           

                     
   

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу  Предузеће за производњу, промет и услуге 

''МОДЕЛ 5'' д.о.о. Београд - Вождовац, улица Бачванска број 21/1, 11000 Београд , 

понуда број 75/16/М5 од 04.05.2016.  године, са укупно понуђеном ценом од 4.575.760,00 

динара без ПДВ-а, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке - набавка радова – 

радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације ( одржавање - 

обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на територији града 

), редни број 11/Р-2016.        

 

Укупно понуђена цена из понуде понуђача Предузеће за производњу, промет и услуге 

''МОДЕЛ 5'' д.о.о. Београд - Вождовац, улица Бачванска број 21/1, 11000 Београд , 

понуда број 75/16/М5 од 04.05.2016.  године 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ 

ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  

( одржавање - обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на територији 

града ) 

 

 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 11/Р-2016 
( ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ) 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:  

( у динарима без ПДВ-а ) 
4.575.760,00 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а:  

( у динарима ) 
915.152,00 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:  

( у динарима са ПДВ-ом ) 
5.490.912,00 



 

 

Образложење 
 

 

 

У складу са Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 

68/15 ) наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак је дана 31.03.2016. године донео Одлуку о 

покретању отвореног поступка јавне набавке - набавка радова – радови на одржавању 

хоризонталне саобраћајне сигнализације ( одржавање - обнављање постојеће и 

наношење нове хоризонталне сигнализације на територији града ) ,  заводни / деловодни 

број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 149/2016-ЈН од 31.03.2016. године, редни број 

јавне набавке 11/Р - 2016.     

    

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 11/Р-

2016  ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 149/2016-ЈН од 

31.03.2016. године ) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 

11/Р-2016 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 150/2016-ЈН 

од 31.03.2016. године ) Комисија за јавну набавку је припремила конкурсну 

документацију и позив за подношење понуда ( оглас о јавној набавци ). 
 

На основу чл. 55. ст. 1. тч. 2), чл. 57. ст. 1. и 2. , чл. 60. ст. 1. тч. 1) и чл. 62. ст. 1. 

Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) 

наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак је објавио позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки ( www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој 

интернет страници ( www.jpgradaccacak.co.rs ).   
 

Поступак отварања понуда у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова –  

радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације, редни број јавне 

набавке 11/Р-2016, спроведен је дана 06.05.2016. године у просторијама наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак, са почетком у 1100 часова ( јавно отварање понуда ) и о истом је 

наручилац у складу са чл. 104. ст. 1. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник 

РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) водио Записник о отварању понуда ( заведен код 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 288/2016-ЈН од 

06.05.2016. године ). 
 

По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, данa 09.05.2016. године са почетком у 0830 часова 

приступила је прегледу и оцени поднете понуде, односно стручној оцени поднете 

понуде.  
 

У извештају о стручној оцени понуда заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак 291/2016-ЈН од 09.05.2016. године, Комисија за јавну набавку 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак констатовала је следеће: 
 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке 

 

Предметни поступак се спроводи као отворени поступак јавне набавке из 

разлога одређених чланом 32. Закона о јавним набавкама ( ''Службени глсник 

РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) 
 

Редни број јавне набавке: 11/Р-2016 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.jpgradaccacak.co.rs/


Предмет јавне набаке: набавка радова - радови на одржавању хоризонталне 

саобраћајне сигнализације ( одржавање - обнављање постојеће и наношење нове 

хоризонталне сигнализације на територији града ) 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45233294 - Постављање путне саобраћајне сигнализације 
 

Процењена вредност јавне набавке: 4.773.942,00 динара ( без обрачунатог 

ПДВ-а ) 

 

Позиција ( редни број ) у Плану набавки - План јавних набавки за 2016. годину: 

радови - 1.3.5 Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације ( 

одржавање - обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на 

територији града ) 
 

Позиција у Програму пословања за 2016. годину: 

Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2016. годину  - Програм 7 

Путна инфраструктура - активност 0701-0002 

 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на 

позицији ( конту) 425191 - Tекуће поправке и одржавање осталих објеката 
 

 

 

 

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 11/Р-

2016 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 149/2016-ЈН од 

31.03.2016. године ) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 

11/Р-2016 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 150/2016-ЈН 

од 31.03.2016. године ), Комисија за јавну набавку је припремила конкурсну 

документацију и позив за подношење понуда ( оглас о јавној набавци ). 
 

На основу чл. 55. ст. 1. тч. 2), чл. 57. ст. 1. и 2. , чл. 60. ст. 1. тч. 1) и чл. 62. ст. 1. 

Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) 

наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак је објавио позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки ( www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој 

интернет страници ( www.jpgradaccacak.co.rs ).   
 
 

На основу позива за подношење понуда у предметном отвореном поступку јавне 

набавке ( у року одређеном у позиву за подношење понуда ), благовремено, тј. до 

дана 06.05.2016. године до 10 часова ( рок за подношење понуда ) поднета је понуда 

од стране следећег понуђача: 
  

1. заједничка понуда ( група понуђача ) СЗР „ СОБОСЛИКАР „ Бечеј 

ул.Герберових бр.33, 21220  Бечеј  и СЗР „ БОЈА И ХОРИЗОНТАЛНА 

СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТЕВА „ Суботица, ул.Ђуре Даничића бр.12 24000  

Суботица - понуда поднета 05.05.2016. године у 1155 часова  ( понуда примљена и 

заведена од стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 

283/2016-ЈН од 05.05.2016. године ), 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.jpgradaccacak.co.rs/


2. Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' д.о.о. Београд - 

Вождовац, улица Бачванска број 21/1, 11000 Београд - понуда поднета 06.05.2016. 

године у 0945 часова  ( понуда примљена и заведена од стране наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 286/2016-ЈН од 06.05.2016. године 

). 
 

За горе наведене понуде, Комисија за јавну набавку наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак је 

утврдила да су благовремено поднете ( Благовремена понуда - '' благовремена понуда 

је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за 

подношење понуда'' - члан 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама ). 
 

Неблаговремено поднетих понуда није било. 
 

Укупан број поднетих понуда у отвореном поступку јавне набавке редни број 11/Р-2016: 2 ( 

две ). 
 

 

Основни подаци о понуђачима    

 

Основни подаци о члановима групе понуђача који су поднели заједничку понуду: 
 

Понуђач 1 

 

СЗР „ СОБОСЛИКАР „ Бечеј ул.Герберових бр.33, из   Бечеја, телефон: 065/260-31-

56; матични број: 57244445; ПИБ број: 102076734; број рачуна: 220-83083-36; кога 

заступа Душан Шипош,   
 

и 
 

СЗР „ БОЈА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТЕВА „ Суботица, 

ул.Ђуре Даничића бр.12 24000  Суботица, ; матични број: 60168067; ПИБ број: 

104445075; особа за контакт: Дамјанка Бабић;   

 

 

Понуђач 2 
 

Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' д.о.о. Београд - Вождовац, 

улица Бачванска број 21/1, 11000 Београд, телефон: 011/28-52-321, 011/28-51-704; 

телефакс: 011/28-51-572; електронска адреса ( e-mail ): model5@eunet.rs; матични број: 

06977537; ПИБ број: 100295354; број рачуна понуђача и назив банке: 160-

0000000335323-94 ''Banca Intesa'' а.д. Београд; лице овлашћено за потписивање уговора: 

Звездан Пешовић.         
 

Поступак отварања понуда у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова 

- радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације ( одржавање - 

обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на територији 

града ), редни број јавне набавке 11/Р-2016, спроведен је дана 06.05.2016. године у 

просторијама наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, са почетком у 1100 часова ( јавно 

отварање понуда ) и истом је присуствовао:   
 

за понуђача Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' д.о.о. Београд - 

Вождовац, улица Бачванска број 21/1, из Београда - овлашћени представник понуђача 

Звездан Пешовић ( ''у поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

mailto:model5@eunet.rs


овлашћени представници понуђача'' - писмено овлашћење заведено код понуђача под 

заводним / деловодним бројем 61/16/М5 од 06.05.2016. године ).      
 

Отварању понуда нису присуствовала друга лица. 
 

О поступку отварања понуда ( јавно отварање понуда ), наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак, 

је у складу са чланом 104. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике 

Србије'' број 124/12,14/15 и 68/15) водио  Записник о отварању понуда ( заведен код 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 288/2016-ЈН од 

06.05.2016. године ) и понуђачу који је имао овлашћеног представника понуђача који 

може активно учествовати у поступку отварања понуда уручио примерак записника по 

окончању поступка отварања понуда ( примерак записника преузет од стране 

овлашћеног представника понуђача који је поднео понуду у предметном отвореном 

поступку јавне набавке ), а понуђачу који није учествовао у поступку отварања понуда ( 

понуђачу који није имао овлашћеног представника понуђача на отварању понуда ) 

доставио записник у року од три дана од дана отварања. 

 

По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, дана 09.05.2016. године са почетком у 0830 часова 

приступила је прегледу и оцени понуда, односно стручној оцени понуда.  
 

У складу са Законом о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак, приступила је прегледу и оцени благовремено поднете понуде ( 

Благовремена понуда -                        '' благовремена понуда је понуда која је примљена 

од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда'' - члан 3. став 1. 

тачка 31. Закона о јавним набавкама ), а све сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним 

набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12 и 14/15 ) којим је 

прописана дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени 

понуде, одбије све неприхватљиве понуде ( Прихватљива понуда - ''прихватљива 

понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца 

или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке'' - 

члан 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама ). 
 

        
У првој фази стручне оцене благовремено поднетих понуда, Комисија за јавну набавку 

- наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак је испитивала да ли поднете понуде садрже битне 

недостатке.    
   

Прегледом и оценом понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' 

Чачак је утврдила да понуда понуђача - заједничка понуда ( група понуђача ) СЗР „ 

СОБОСЛИКАР „ Бечеј ул. Герберових бр.33, 21220  Бечеј  и СЗР „ БОЈА И 

ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТЕВА „ Суботица, ул. Ђуре Даничића 

бр.12, 24000  Суботица, понуда број 19/2016 од 04.05.2016. године, са укупно 

понуђеном ценом од 3.992.250,00 динара без ПДВ-а, садржи битне недостатке 

понуде. 

 

Наиме,увидом у понуду понуђача - заједничка понуда ( група понуђача ) СЗР „ 

СОБОСЛИКАР „ Бечеј  и СЗР „ БОЈА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

ПУТЕВА '' Суботица, Комисија за јавну набавку је утврдила да у садржини исте 

понуђач није доставио писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција ( 

за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року ). 
 



Наиме, наручилац је на страни 21.  конкурсне документације  у делу '' Садржина 

понуде'' одредио елементе које понуда мора да садржи, и између осталог одредио да 

понуда мора да садржи и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција 

( за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року ), а  на страни 

27. и 28. конкурсне документације наручилац је поред обавезе достављања писама о 

намерама банке у понуди, на јасан начин дефинисао и садржину истих. 
 

Како је  наручилац писма о намерама банке предвидео као елемент који понуда мора да 

садржи из разлога што ова писма представљају вид гаранције да ће банка, у случају 

закључења уговора, и издати захтеване банкарске гаранције, а с обзиром да је  неспорно 

да именовани понуђач ова писма није доставио у својој понуди, то по оцени Комисије за 

јавну набавку представља битан недостатак понуде у смислу чл.106. ст. 1. тч. 3 Закона о 

јавним набавкама. 

Такође,  увидом у предметну понуду, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак, утврдила је да понуђач - заједничка понуда ( група понуђача ) СЗР 

„ СОБОСЛИКАР „ Бечеј  и СЗР „ БОЈА И ХОРИЗОНТАЛНА 

СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТЕВА '' Суботица је  доставио  Потврду ИКС-а као један од 

кумулативно предвиђених  доказа за додатни услов предвиђен у одељку / делу IV-2 

тачка 4) ''Кадровски капацитет ( неопходан кадровски капацитет )'' која је издата 

16.06.2015.године, као доказ да је носилац лиценце чија се лиценца подноси  члан 

Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. 
 

Увидом у конкурсну документацију утврђено је да је наручилац предвидео захтев да 

горе наведена Потврда ИКС-а мора бити издата у текућој 2016-ој години.( страна 

13 конкурсне документације). 

С обзиром да је наручилац је у предметној конкурсној документацији -  поглавље IV 

''Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упуство како се 

доказује испуњеност тих услова'', одељак / део IV - 2 ''Додатни услови за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама на странама под 

редним бројем 10., 11. ,12. и 13. предметне конкурсне документације, одредио 

додатне услове за учешће у предметном отвореном поступку јавне набавке, као и 

начин на који се доказује испуњеност тих услова, односно доказе које је потребно 

доставити у понуди од стране понуђача како би се доказала испуњеност тих услова, и 

како је на недвосмислен и поуздан начин утврђено да именовани понуђач у садржини 

своје понуде није доставио Потврду  ИКС-а  која је издата у текућој 2016-ој године, 

то по оцени Комисије за јавну набавку,овај понуђач није доказао да испуњава 

предметни додатни услов у погледу кадровског капацитета. 
 

На основу горе утврђеног чињеничног стања, односног утврђених битних недостатака 

понуде  из чл. 106. став 1. тачка 2) и 3) Закона о јавним набакама, а сагласно члану 

107. став 1. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'' број 

124/12 ) којим је прописана дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто 

прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде ( Прихватљива понуда - 

''прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредости јавне 

набавке'' - члан 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама ), Комисија за јавну 

набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је понуду поднету од стране понуђача- 

заједничка понуда ( група понуђача ) СЗР „ СОБОСЛИКАР „ Бечеј  и СЗР „ 

БОЈА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТЕВА '' Суботица одбила 

као неприхватљиву. 



 

За понуду поднету од стране понуђачa: 
 

-  Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' д.о.о. Београд - 

Вождовац, улица Бачванска број 21/1, 11000 Београд , понуда број 75/16/М5 од 

04.05.2016.  године, са укупно понуђеном ценом од 4.575.760,00 динара без ПДВ-а, 

Комисија за јавну набавку - наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да не садржи 

битне недостатке.     
                                            

У другој фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак је приступила испитивању понуде поднете од стране горе наведеног 

понуђача, а у погледу потпуног испуњавања свих техничких спецификација, односно 

утврђивања да ли је понуда одговарајућа.              
 

За понуду поднету у предметном отвореном поступку јавне набавке од стране понуђача 

Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' д.о.о. Београд - Вождовац, 

улица Бачванска број 21/1, 11000 Београд , понуда број 75/16/М5 од 04.05.2016.  

године, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила  да је 

одговарајућа ( Одговарајућа понуда - '' одговарајућа понуда је понуда која је 

благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације'' - 

члан 3. став 1. тачка 32. Закона о јавним набавкама ).         
   

Након тога, Комисија за јавну набавку је приступила оцени прихватљивости поднете 

понуде од стране горе наведеног понуђача, односно утврђивању да ли је поднета 

понуда у предметном отвореном поступку јавне набавке прихватљива, и том приликом 

утврдила је да понуда понуђача Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 

5'' д.о.о. Београд - Вождовац, улица Бачванска број 21/1, 11000 Београд , понуда број 

75/16/М5 од 04.05.2016. године, са укупно понуђеном ценом од 4.575.760,00 динара без 

ПДВ-а, не прелази износ процењене вредности јавне набавке - процењена вредност 

од 4.773.942,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) садржана у Одлуци о покретању 

предметног отвореног поступка јавне набавке ( заводни / деловодни број код наручиоца 

149/2016-ЈН од 31.03.2016. године ) и констатована у Записнику о отварању понуда ( 

заводни / деловодни број код наручиоца 288/2016-ЈН од 06.05.2016. године ) и да иста 

не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, па је на 

основу ових чињеница Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 

утврдила да је ова понуда прихватљива               ( Прихватљива понуда - 

''прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредости јавне 

набавке'' - члан 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама ).    
 

Имајући у виду наведено, да је у предметном отвореном поступку јавне набавке поднета 

1 ( једна ) прихватљива понуде, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' 

Чачак није приступила рангирању понуда на основу примене критеријума за доделу 

уговора одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији ( 

критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда ) 

- НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  
 

На основу изнетог, а у складу са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( 

''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну 

набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да су испуњени услови за доделу 

уговора и предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора понуђачу  



 


