
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број одлуке: 591/2017-ЈН 

Датум: 27.09.2017. године 
  

 

 

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

14/15 и 68/15 ), директор  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'' ДОО Београд - Вождовац, улица Бачванска број 21/9, из Београда и Предузеће за 

грађевинарство, производњу, трговину и транспорт ''АР ГРАДЊА'' ДОО Београд ( 

Чукарица ), улица Водоводска број 162 а, из Београда ( заједничка понуда - понуда коју је 

поднела група понуђача ), понуда број 170-М од 20.09.2017. године, са укупно понуђеном 

ценом од 9.813.100,00 динара без пдв-а, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке - 

набавка радова- Радови на унапређењу безбедности саобраћаја , редни број 14/Р-2017.      
 

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

''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд - Вождовац, улица Бачванска број 21/9, из Београда и 

Предузеће за грађевинарство, производњу, трговину и транспорт ''АР ГРАДЊА'' 

ДОО Београд ( Чукарица ), улица Водоводска број 162 а, из Београда ( заједничка 

понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 170-М од 20.09.2017. 

године:  

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

 

РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  

 
 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 14/Р-2017 
( ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима без ПДВ-а ): 
9.813.100,00 

 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а:  

( у динарима ): 
1.962.620,00 

 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима са ПДВ-ом ): 
11.775.720,00 



 

 

 

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 15.08.2017. године донео Одлуку о 

покретању отвореног поступка јавне набавке - набавка радова – Радови на 

унапређењу безбедности саобраћаја ,  заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак 464/2017-ЈН од 15.08.2017. године, редни број јавне набавке 15/Р - 

2017.     
    

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке  и Решења о 

образовању Комисије за јавну набавку, 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. , 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 ), на својој интернет 

страници ( www.jpgradaccacak.co.rs ) и Порталу службених гласила и база прописа СГ 

Републике Србије. 
 

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

Радови на унапређењу безбедности саобраћаја , редни број јавне набавке 14/Р-2017, 

спроведен је дана 22.09.2017. године у просторијама наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, са 

почетком у 1100 часова ( јавно отварање понуда )  и о истом је наручилац у складу са 

чланом 104. став 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 576/2017-ЈН од 22.09.2017. године ). 
 

По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак, дана 26.09.2017. године са почетком у 1315 часова приступила је прегледу и 

оцени поднетих понуда, односно стручној оцени поднетих понуда. 
 
 

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

''Градац'' Чачак 590/2017-ЈН од 27.09.2017. 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 

чл. 32. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15 

и 68/15 ) 
 

Редни број јавне набавке: 14/Р-2017 
 

Предмет јавне набавке: набавка радова - радови на унапређењу безбедности саобраћаја 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45233150 - Радови на успоравању саобраћаја 

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


 

Процењена вредност јавне набавке: 10.416.667,00 динара ( без ПДВ-а ) 
 

 

Позиција ( редни број ) у Плану набавки - План јавних набавки за 2017. годину   

радови - 1.3.7 Набавка радова - радови на унапређењу безбедности саобраћаја ( на местима 

повећане опасности одвијања саобраћаја, као што су зоне школа, обданишта, и друга места, 

одређеним мерама и радовима повећати безбедност места - саобраћајанице ) 
 

Позиција у Програму пословања за 2017. годину 

Програм пословања ЈП ''Градац'' Чачак за 2017. годину - Програм одржавања, заштите и 

развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. 

годину 
 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: 

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији ( 

конту ) 532 - Трошкови услуга одржавања 
 

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 14/Р-2017 ( 

заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 464/2017-ЈН од 15.08.2017. године 

) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 14/Р-2017 ( заводни / деловодни 

број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 465/2017-ЈН од 15.08.2017. 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 

), као и позив за подношење понуда на Порталу службених гласила и база прописа СГ 

Републике Србије                      ( www.slglasnik.com/portal-sluzbenih-glasila-republike-srbije-i-baza-

propisa ).   

 
 

У року предвиђеном за подношење понуда није било захтева заинтересованих лица за додатним 

информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, указивања на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, као ни измена и допуна 

конкурсне документације од стране наручиоца. 
 

На основу позива за подношење понуда у предметном отвореном поступку јавне набавке ( у року 

одређеном у позиву за подношење понуда ), благовремено, тј. до дана 22.09.2017. године до 10 

часова ( рок за подношење понуда ) поднете су понуде од стране следећих понуђача:   
 

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - 

импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , 32000 Чачак и ''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО 

Расна, улица Расна бб, 31210 Пожега ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група 

понуђача ) - понуда поднета 22.09.2017. године у 0822 часова ( понуда примљена и заведена од 

стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 572/2017-ЈН од 

22.09.2017. године ), 

 

2. Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд - Вождовац, улица 

Бачванска број 21/9, 11000 Београд и Предузеће за грађевинарство, производњу, трговину и 

транспорт ''АР ГРАДЊА'' ДОО Београд ( Чукарица ), улица Водоводска број 162 а, 11000 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.jpgradaccacak.co.rs/
http://www.slglasnik.com/portal-sluzbenih-glasila-republike-srbije-i-baza-propisa
http://www.slglasnik.com/portal-sluzbenih-glasila-republike-srbije-i-baza-propisa


Београд ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ) - понуда поднета 

22.09.2017. године у 0905 часова ( понуда примљена и заведена од стране наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 574/2017-ЈН од 22.09.2017. 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'' - чл. 3. ст. 1. 

тч. 31) Закона о јавним набавкама ). 
 

Неблаговремено поднетих понуда није било. 
 

Укупан број поднетих понуда у отвореном поступку јавне набавке редни број 14/Р-2017: 2 ( две ). 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА  

 

Понуђач 1.                  
 

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - 

импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , 32000 Чачак и ''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО 

Расна, улица Расна бб, 31210 Пожега ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група 

понуђача ) 

 
 

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

Члан групе понуђача који су поднели заједничку понуду:                   
 

 

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - импорт 

''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , 32000 Чачак, телефон: 032/54-61-101; телефакс: 032/54-

61-102; електронска адреса ( e-mail ): ljtatovic@gmail.com; матични број: 07999933; ПИБ број: 

100483227; број рачуна понуђача: 160-9494-15 отворен код ''Banca Intesa'' ad Beograd; лице 

овлашћено за потписивање уговора: директор Дејан Татовић. 

 

        
 
 

Члан групе понуђача који су поднели заједничку понуду:           
 

 

''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, улица Расна бб, 31210 Пожега, телефон: 031/724-024; 

телефакс: /; електронска адреса (e-mail): /; матични број: 20572469; ПИБ број: 106294785; број 

рачуна понуђача: 106-325820-85 отворен код ''Banca Intesa'' ad Beograd; законски заступник: 

директор Мирослав Марковић.        

 
 

Понуђач 2.                
 

Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд - Вождовац, улица 

Бачванска број 21/9, 11000 Београд и Предузеће за грађевинарство, производњу, трговину 

и транспорт ''АР ГРАДЊА'' ДОО Београд ( Чукарица ), улица Водоводска број 162 а, 

11000 Београд ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача )  

 

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

mailto:ljtatovic@gmail.com


Члан групе понуђача који су поднели заједничку понуду:                 
 

 

Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд - Вождовац, улица 

Бачванска број 21/9, 11000 Београд, телефон: 011/285-15-71; телефакс: 011/285-15-72; 

електронска адреса ( e-mail ): office@model5.rs; матични број: 06977537; ПИБ број: 100295354; 

број рачуна понуђача: 190-15760-43 отворен код ''Јумбес банка'' а.д. Београд; лице овлашћено за 

потписивање уговора: директор Звездан Пешовић.        
 
 

Члан групе понуђача који су поднели заједничку понуду:           
 

 

Предузеће за грађевинарство, производњу, трговину и транспорт ''АР ГРАДЊА'' ДОО 

Београд ( Чукарица ), улица Водоводска број 162 а, 11000 Београд, телефон: 011/239-93-63; 

телефакс: 011/239-93-63; електронска адреса (e-mail): /; матични број: 07736380; ПИБ број: 

101020436; број рачуна понуђача: 205-20179-79; законски заступник: директор Аца Радоњић.        

 
 

Поступак отварања понуда у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - радови на 

уређењу безбедности саобраћаја, редни број јавне набавке 14/Р-2017, спроведен је дана 

22.09.2017. 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'' ДОО Београд - 

Вождовац, улица Бачванска број 21/9, из Београда и Предузеће за грађевинарство, 

производњу, трговину и транспорт ''АР ГРАДЊА'' ДОО Београд ( Чукарица ), улица 

Водоводска број 162 а, из Београда - овлашћени представник понуђача за учествовање у 

поступку отварања понуда Владислав Крушкоња ( ''у поступку отварања понуда могу 

активно учествовати само овлашћени представници понуђача'' - писмено овлашћење заведено 

код понуђача под заводним / деловодним бројем 22/09/17 од 22.09.2017. године ).        
 
 

За понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, 

експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из Чачка и ''МАРК ИНТЕГРА'' 

ДОО Расна, улица Расна бб, из Пожеге ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група 

понуђача ) отварању понуда присуствовала је Вера Маринковић по основу приложеног 

овлашћења за присуствовање поступку отварања понуда заводни / деловодни број / од 

22.09.2017. године. 

 

 

 
 

Отварању понуда присуствовао је и Бојан Драшковић, шеф службе за јавне набавке 

наручиоца. 
 

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

складу са чл. 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 576/2017-ЈН од 22.09.2017. године ) и горе 

наведеним ( означеним ) понуђачима који су имали овлашћеног представника понуђача 

уручио примерак записника по окончању поступка отварања понуда ( примерак записника 

преузет од стране овлашћених представника понуђача ). 
 

По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак, дана 26.09.2017. године са почетком у 1315 часова приступила је прегледу и 

оцени поднетих понуда, односно стручној оцени поднетих понуда. 

mailto:office@model5.rs


 

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

Чачак, приступила је прегледу и оцени благовремено поднетих понуда ( Благовремена понуда - 

''благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда'' - чл. 3. ст. 1. тч. 31) Закона о јавним набавкама ), а све сагласно 

чл. 107. ст. 1. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 

14/15 и 68/15 ) којим је прописана дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто 

прегледа и оцени, 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'' - чл. 3. ст. 1. тч. 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  наведених понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' 

Чачак је утврдила да понуда понуђача Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' 

ДОО Београд - Вождовац, улица Бачванска број 21/9, из Београда и Предузеће за 

грађевинарство, производњу, трговину и транспорт ''АР ГРАДЊА'' ДОО Београд ( 

Чукарица ), улица Водоводска број 162 а, из Београда ( заједничка понуда - понуда коју је 

поднела група понуђача ), понуда број 170-М5 од 20.09.2017. године, са укупно понуђеном ценом 

од 9.813.100,00 динара без ПДВ-а, не садржи битне недостатке.    

 

Прегледом и оценом понуде понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, промет и услуге, експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из 

Чачка и ''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, улица Расна бб, из Расне, Пожеге ( заједничка 

понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 1259 од 20.09.2017. године, са 

укупно понуђеном ценом од 10.274.630,00 динара без ПДВ-а, Комисија за јавну набавку 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак утврдила је да иста садржи битан недостатак понуде.    
 

 

Наиме, увидом у понуду понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, 

промет и услуге, експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из Чачка и ''МАРК 

ИНТЕГРА'' ДОО Расна, улица Расна бб, из Расне, Пожеге ( заједничка понуда - понуда коју је 

поднела група понуђача ), Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак утврдила је 

да је именовани понуђач, односно члан групе понуђача -  Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 

558. б.б. , из Чачка у понуди доставио Изјаву од 20.09.2017. године која је дата под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу у чијој садржини је наведено да 

располаже са 1 ( једним ) дипломираним грађевинским инжењером носиоцем личне лиценце 

број 412 6547 04 издате од стране ИКС-а и са 7     ( седам ) радника који ће бити ангажовани на 

извођењу радова који су предмет јавне набавке,  

     

Увидом у понуду, утврђено је да је члан групе понуђача  -  Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 

558. б.б. , из Чачка, доставио у понуди фотокопије уговора о раду за 6 ( шест ) радника који ће 

бити ангажовани на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке, и то за следеће 

раднике: 
 

 
 



1. Горан ( Радоица ) Кизић, уговор о раду број 46/2007 од 22.09.2014. године са понудом за 

закључење уговора о раду од 22.09.2014. године, 
 

2. Драган ( Мићо ) Татовић, уговор о раду број 26/2006 од 22.09.2014. године са понудом за 

закључење уговора о раду од 22.09.2014. године, 
 

3. Владан ( Милијан ) Савковић, уговор о раду број 084/2011 од 22.09.2014. године са понудом 

за закључење уговора о раду од 22.09.2014. године, 
 

4. Вучета ( Славко ) Церовић, уговор о раду број 27/2006 од 22.09.2014. године са понудом за 

закључење уговора о раду од 22.09.2014. године, 
 

5. Рајко Ковачевић, уговор о раду број 8/2006 од 01.12.2006. године, 
 

6. Милојица Курћубић, уговор о раду број 20/2006 од 01.12.2006. године, 

 

као један од кумулативно предвиђених доказа за додатни услов за учешће у предметном 

поступку јавне набавке ''Кадровски капацитет'' ( неопходан кадровски капацитет ) - доказ 

предвиђен у одељку - IV - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. 

Закона о јавним набавкама, тачка 4) Кадровски капацитет. 

 

Прегледом понуде означеног понуђача, односно документације које је у понуди као члан групе 

понуђача која је поднела заједничку понуду доставило Друштво са ограниченом одговорношћу 

за производњу, промет и услуге, експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из 

Чачка, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да је у садржини 

исте Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - импорт 

''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из Чачка као члан групе понуђача за радника Вучета ( 

Славко ) Церовић доставио још један уговор о раду број 27/2006 од 22.09.2006. године са 

понудом за закључење уговора о раду од 22.09.2016. године, односно за истог радника два 

пута исту документацију као доказ о испуњености предметног услова.  

 

Такође, прегледом предметне понуде Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 

је утврдила да је у садржини исте члан групе понуђача - ''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, улица 

Расна бб, из Расне, Пожеге, у делу доказивања испуњености додатног услова у погледу 

кадровског капацитета доставио Изјаву од 20.09.2017. године у којој под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорности наводи да располаже са 1 ( једним ) дипломираним 

инжењером саобраћа носиоцем личне лиценце број 470 Г665 12 издате од стране ИКС-а. 
 

Увидом у предметну конкурсну документацију од стране Комисије за јавну набавку - наручиоца 

ЈП ''Градац'' Чачак, утврђено је да је наручилац у погледу кадровског капацитета као додатног 

услова за учешће у поступку јавне набавке ( на страни под редним бројем 12. предметне 

конкурсне документације ) предвидео захтев да понуђач након дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно после 23.08.2017. године, има у радном 

односу на неодређено или одређено време, или по другом правном односу радно ангажована 

лица, и то минимум:  
 

1 ( једног ) дипломираног инжењера саобраћаја ( планирани одговорни извођач радова - 

одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације ) са одговарајућом лиценцом ( 

личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 470 ) који је члан 

Инжењерске коморе Србије  
 

или 
 

1 ( једног ) инжењера специјалистичких структовних студија саобраћаја                    ( 

планирани одговорни извођач радова, са специјалистичким струковним студијама 



саобраћаја у друмском и градском саобраћају ) са одговарајућом лиценцом                      ( 

личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 770 ) који је члан 

Инжењерске коморе Србије  
 

или 
 

1 ( једног ) инжењера саобраћаја ( планирани одговорни извођач радова -  струковни 

инжењер саобраћаја у друмском и градском саобраћају ) са одговарајућом лиценцом ( 

личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 870 ) који је члан 

Инжењерске коморе Србије  
 

и 
 

1 ( једног ) дипломираног грађевинског инжењера ( планирани одговорни извођач 

радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима 

високоградње, нискоградње и хидроградње ) са одговарајућом лиценцом ( личном ) 

Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 410 ) који је члан Инжењерске 

коморе Србије  
 

или 
 

1 ( једног ) дипломираног грађевинског инжењера ( планирани одговорни извођач 

радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима 

нискоградње ) са одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије     ( 

Лиценца ИКС број 412 ) који је члан Инжењерске коморе Србије  
 

или 
 

1 ( једног ) дипломираног грађевинског инжењера ( планирани одговорни извођач 

радова саобраћајница ) са одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе 

Србије ( Лиценца ИКС број 415 ) који је члан Инжењерске коморе Србије  
 

или 
 

1 ( једног ) грађевинског инжењера ( планирани одговорни извођач грађевинских радова 

на објектима нискоградње ) са одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе 

Србије ( Лиценца ИКС број 812 ) који је члан Инжењерске коморе Србије  
 

и 
 
 

7 ( седам ) радника који ће бити ангажовани на извођењу радова који су предмет ове 

јавне набавке. 

 

 

Како је прегледом и оценом понуде понуде поднете од стране понуђача Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - импорт 

''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из Чачка и ''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, улица 

Расна бб, из Расне, Пожеге                     ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група 

понуђача ) на недвосмислен и поуздан начин утврђено да је исти у погледу захтеваног додатог 

услова доказао да располаже са 6 ( шест ) радника који ће бити ангажовани на извођењу радова 

који су предмет ове јавне набавке, а не 7 ( седам ) како је као услов у погледу кадровског 

капацитета предвиђено конкурсном доментацијом, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак је утврдила да понуда овог понуђача - групе понуђача  садржи битан недостатак 

из чл. 106. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, обзиром да овај понуђач из горе изнетих разлога није доказао да 

испуњава предметни додатни услов у погледу кадровског капацитета у складу са захтевима 

прописаним конкурсном документацијом.       

 



На основу горе утврђеног чињеничног стања, односно утврђеног битног недостатака понуде из 

чл. 106. ст. 1. тч. 2) Закона о јавним набакама, а сагласно чл. 107. ст. 1. Закона о јавним набавкама 

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'' - чл. 3. ст. 1. тч. 33) Закона о јавним 

набавкама ), Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је понуду поднету од 

стране понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, 

експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из Чачка и ''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО 

Расна, улица Расна бб, из Расне, Пожеге ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група 

понуђача ) понуда број 1259 од 20.09.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 10.274.630,00 

динара без ПДВ-а, одбила као неприхватљиву. 

 

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

је приступила испитивању понуде поднете од стране понуђача Предузеће за производњу, 

промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд - Вождовац, улица Бачванска број 21/9, из 

Београда и Предузеће за грађевинарство, производњу, трговину и транспорт ''АР 

ГРАДЊА'' ДОО Београд ( Чукарица ), улица Водоводска број 162 а, из Београда ( заједничка 

понуда - понуда коју је поднела група понуђача ) понуде број 170-М5 од 20.09.2017. године, 

понуде за коју је утврђено да не садрже битне недостатке, а у погледу потпуног испуњавања 

свих техничких спецификација, односно утврђивању да ли је та понуда одговарајућа, и за исту 

утврдила да је одговарајућа                 ( Одговарајућа понуда - ''одговарајућа понуда је 

понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке 

спецификације'' - чл. 3. ст. 1. тч. 32) Закона о јавним набавкама ).    

 

Након тога, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је приступила оцени 

прихватљивости горе означене понуде поднете од стране понуђача: 
 

- ''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд - Вождовац, улица Бачванска број 21/9, из Београда и Предузеће 

за грађевинарство, производњу, трговину и транспорт ''АР ГРАДЊА'' ДОО Београд ( 

Чукарица ), улица Водоводска број 162 а, из Београда ( заједничка понуда - понуда коју је 

поднела група понуђача ), односно утврђивању да ли је означена понуда прихватљива, и том 

приликом утврдила да понуда понуђача ( укупна понуђена вредност - понуђена цена из понуде 

понуђача ) 
 

Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд - Вождовац, улица 

Бачванска број 21/9, из Београда и Предузеће за грађевинарство, производњу, трговину и 

транспорт ''АР ГРАДЊА'' ДОО Београд ( Чукарица ), улица Водоводска број 162 а, из 

Београда ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 170-М5 од 

20.09.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 9.813.100,00 динара без ПДВ-а 
 

не прелази износ процењене вредности јавне набавке - процењена вредност од 

10.416.667,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) садржана у Одлуци о покретању предметног 

отвореног поступка јавне набавке ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 

464/2017-ЈН од 15.08.2017. године ) и констатована у Записнику о отварању понуда ( заводни / 

деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 576/2017-ЈН од 22.09.2017. 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 вредности јавне набавке'' - чл. 3. ст. 1. тч. 33) Закона о јавним набавкама ). 

 

Имајући у виду наведено, да је у предметном отвореном поступку јавне набавке поднета само 1 

( једна ) прихватљива понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је на 

основу горе изнетог, а у складу са чл. 107. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник 

Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) утврдила да су испуњени услови за доделу 

уговора и предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора понуђачу Предузеће за 

производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд - Вождовац, улица Бачванска број 

21/9, из Београда и Предузеће за грађевинарство, производњу, трговину и транспорт ''АР 

ГРАДЊА'' ДОО Београд ( Чукарица ), улица Водоводска број 162 а, из Београда ( заједничка 

понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 170-М од 20.09.2017. године, са 

укупно понуђеном ценом од 9.813.100,00 динара без пдв-а. 

 

 

 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

 

РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  

 

 
 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 14/Р-2017 
( ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ) 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима без ПДВ-а ): 
9.813.100,00 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а:  

( у динарима ): 
1.962.620,00 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима са ПДВ-ом ): 
11.775.720,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


