
Република Србија  

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

Број: 404-31-19/2019 

Датум: 20.08.2019. године 

 

 

          На основу члана 108 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12,14/15 

и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда (поновљена фаза стручне оцене понуда) 

Комисије за јавне набавке у отвореном поступку бр.404-31-14/2019 од 12.08.2019. 

године,Начелник општинске управе Голубац доноси следећу 

 

                                                            О Д Л У К У 

                                           о измени Одлуке о додели уговора 

 

 

         У отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији вишенаменског 

културног објекта у Голупцу,ОРН: 45200000 – радови на објектима или деловима 

објеката високоградње и нискоградње, ЈН бр.22/2019 уговор се додељује понуђачу 

 

      Д.о.о „Елмонт – градња“ Пожаревац у заједничкој понуди са ГП ЛН градња 

д.о.о Костолац, „Аингор“ д.о.о Крагујевац и Живота Митровић ПР Градња Коп 

Непричава, заведена код наручиоца под бројем 404-31-10/2019 од 31.07.2019. 

године. 

 

      Овом одлуком замењује се одлука бр. 404-31-15/2019 од 12.08.2019. године. 

 

 

                                                     О б р а з л о ж е њ е 
 

         

       Начелник општинске управе Голубац донео је одлуку о покретању отвореног 

поступка ЈН бр. 404-31/2019 од 27.06.2019. године за набавку радова на реконструкцији 

вишенаменског културног објекта у Голупцу,ОРН: 45200000 – радови на објектима или 

деловима објеката високоградње и нискоградње. 

 

     Процењена вредност јавне набавке је 14.491.793,00 динара без ПДВ-а. 

     Kритеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

     Јавно отварање предметне набавке спроведено је дана 31.07.2019. године у 13:00 

часова у просторијама Општине Голубац. На адресу Наручиоца благовремено,до 31.07. 

2019. до 12:00 часова, достављене  понуде следећих понуђача: 

 

1. СЗТР „Гиле“ Младеновац – самостална понуда; 

2. Д.о.о „Елмонт – градња“ Пожаревац у заједничкој понуди са: ГП ЛН 

Градња д.о.о Костолац, „Аингор“ д.о.о Крагујевац и Живота Митровић ПР 

Градња Коп Непричава; 

3. ПИМ Хидро инжењеринг Београд у заједничкој понуди са Бами 

Инжињеринг д.о.о Борча; 

4. Јовић Градња д.о.о Пожаревац у заједничкој понуди са Гама Систем д.о.о 

Пожаревац 



 

 

    Поновљена стручна оцена понуда се обавља пред Комисијом за јавну набавку у 

отвореном поступку дана 20.08.2019. године у складу са критеријумима из конкурсне 

документације. 

 

   Након објављивања Одлуке о додели уговора бр. 404-31-15/2019 од 12.08.2019. 

године понуђач Д.о.о Елмонт – градња Пожаревац извршио је увид у документацију 

предметне набавке као и понуде понуђача СЗТР „Гиле“ Младеновац. Дана 15.08.2019. 

године понуђач д.о.о Елмонт – градња упутио је Комисији за јавну набавку приговор на 

одлуку о додели уговора и затражио утврђивање чињеничног стања у погледу 

достављених доказа о неопходном кадровском капацитету,пословном капацитету 

као и подацима о врсти,садржини,начину подношења,висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача СЗТР „Гиле“ Младеновац. 

 

Комисија за јавну набавку размотрила је наводе из поднетог приговора и приступила 

поновној стручној оцени понуда на основу које је утврђено да понуда Понуђача СЗТР 

„Гиле“ Младеновац садржи битне недостатке из члана 106 став 1 тачка 2 ЗЈН-а. 

 

   I  Понуђач СЗТР „Гиле“ Младеновац је понуђеном ценом од 13.174.953,90 динара без 

ПДВ-а је у оквиру наведених услова процењене вредности јавне набавке али се иста 

ОДБИЈА као НЕПРИХВАТЉИВА из разлога јер садржи битне недостатке понуде из 

члана 106 став 1 тачка 2 ЗЈН. 

 

   Наручилац је у оквиру додатних услова конкурсне документације (кадровски 

капацитет) захтевао да Понуђач располаже са најмање 10 радника грађевинске 

струке у радном односу или ангажованих по основу уговора о делу или уговора о 

привременим и повременим пословима и као доказ захтевао фотокопије пријава на 

осигурање (М образац) ако су у радном односу то јест фотокопије важећих уговора.  

 

Понуђач СЗТР „Гиле“ Младеновац је доставио М обрасце за следеће раднике: 

- Јовановић Топлица, струка – молер; 

- Миловановић Дејан,струка – бравар; 

- Илић Игор, струка – електро инжењер; 

- Љубисављевић Марко,струка – електро монтер; 

- Матејић Зоран, струка – помоћни грађевински радник; 

- Живковић Владан, струка – бравар; 

- Ристић Данијел, струка – молер; 

- Ђоковић Урош, струка – бравар; 

- Милосављевић Андрија, струка – електроинсталатер-молер; 

- Николић Бојан, струка – електротехничар-фасадер; 

- Дуловић Владан, струка – молер-фарбар; 

- Павловић Милан, струка – керамичар; 

 

  Понуђач СЗТР „Гиле“ Младеновац доставио је доказе да располаже са 6 радника 

грађевинске струке, 3 радника металске струке и 3 радника електро струке. 

 

  Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106 став 1 тачка 

2 ЗЈН. 

 



  Наручилац је у оквиру додатних услова конкурсне документације (пословни 

капацитет) захтевао да Понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на 

Порталу јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 30.000.000,00  

динара без пореза на додатну вредност а који се односе на извођење грађевинских и 

грађевинско занатских радова и инсталерских радова 

(водовод,канализација,електроинсталације,инсталације грејања) на 

реконструкцији,адаптацији,санацији,изградњи и доградњи објеката високоградње 

(стамбени,стамбено-пословни,пословни и јавни објекти). 

             Пословни капацитет се доказује прилагањем референце издате од стране 

инвеститора. 

 

     Понуђач СЗТР „Гиле“ Младеновац доставио је потврду о изведеним радовима 

издату од стране Wetricom doo из Београда да је СЗТР „Гиле“ Младеновац изводио 

радове на реконструкцијама објеката Банака у периоду од 2015-2018 године у износу од 

26.607.842,57 динара са Уговорима и окончаним ситуацијама оверених од стране  

Wetricom doo из Београда као извођача радова и СЗТР „Гиле“ Младеновац као 

подизвођача радова. Извођач радова код Наручиоца HALK BANK био је Werticom 

doo  из Београда а не СЗТР „Гиле“ Младеновац. 
 

 

    Понуђач СЗТР „Гиле“ Младеновац доставио је исправне доказе да је у  

претходних шест година реализовао уговоре у укупној вредности од укупно 

13.833.696,00 динара без ПДВ-а. 

 

    Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106 став 1 

тачка 2 ЗЈН. 

 

 

       Наручилац је у оквиру података о врсти,садржини,начину подношења,висини и 

роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача конкурсне документације 

прописао да је Понуђач,односно група понуђача, је у обавези да достави 

обавезујуће писмо о намери издавања безусловне и наплативе на први позив без 

права приговора банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у 

висини од 10% од вредности уговора –изведених радова са роком важности који ће 

бити дужи за 30 дана од гарантног рока. 

 

        Понуђач СЗТР „Гиле“ Младеновац није доставио обавезујуће писмо о намери 

издавања безусловне и наплативе на први позив без права приговора банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности 

уговора. 

 

   Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106 став 1 

тачка 2 ЗЈН. 
 

 

 

 

 II   Понуђач Joвић градња д.о.о Пожревац и Гама Систем д.о.о Пожаревац (заједничка 

понуда) је понуђеном ценом од 14.125.365,00 динара без ПДВ-а је у оквиру наведених 

услова процењене вредности јавне набавке али се иста ОДБИЈА као 



НЕПРИХВАТЉИВА из разлога јер садржи битне недостатке понуде из члана 106 став 

1 тачка 2 ЗЈН. 

       Наручилац је у оквиру података о врсти,садржини,начину подношења,висини и 

роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача конкурсне документације 

прописао да је Понуђач,односно група понуђача, је у обавези да достави 

обавезујуће писмо о намери издавања безусловне и наплативе на први позив без 

права приговора банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у 

висини од 10% од вредности уговора –изведених радова са роком важности који ће 

бити дужи за 30 дана од гарантног рока. 

 

        Понуђач Joвић градња д.о.о Пожревац и Гама Систем д.о.о Пожаревац (заједничка 

понуда)   није доставио обавезујуће писмо о намери издавања безусловне и наплативе 

на први позив без права приговора банкарске гаранције за отклањање грешака у 

гарантном року у висини од 10% од вредности уговора. 

 

   Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106 став 1 

тачка 2 ЗЈН. 

 

 

    Наручилац је у оквиру додатних услова конкурсне документације (технички 

капацитет) захтевао Фотокопије књиговодствене картице  основног  средства и 

фотокопије пописне листе састављене на дан  31.12.2018.године   а за  тражену опрему 

и механизацију  која је у власништву понуђача  или  фотокопије важећих уговора о 

закупу,  изнајмљивању  или  лизингу  за тражену опрему и механизацију а која није  у 

власништву понуђача. 

 

        Понуђач Joвић градња д.о.о Пожревац и Гама Систем д.о.о Пожаревац (заједничка 

понуда) доставио је уговор о закупу закључен дана 26.07.2019. године у Пожаревцу 

између Понуђача и СЗР Пожаревац Коп за комбиновану радну машину марке JCB tip 

4CX4WS SM, reg.oznake SO POŽAREVAC 4228. 

       Понуђач је доставио и Пописну листу за попис основних средстава (на дан 

31.12.2018. године). 

      Наведени документи су потписани од стране новог предузетника Данијела 

Стојановића а оверени старим печатом од стране закуподавца покојног предузетника 

Верољуба Стојановића из Лучице и са старом саобраћајном дозволом која гласи на име 

пок. Верољуба Стојановића из Лучице. 

    Пописна листа за попис основних средстава такође гласи на пок.Верољуба 

Стојановића из Лучице. 

    Од 19.06.2018. године Пожаревац Коп носи назив Пожаревац Коп Данијел 

Стојановић ПР Лучица. 

 

   Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106 став 1 

тачка 2 ЗЈН. 

 

 

III  Понуђач ПИМ Хидро инжењеринг Београд у заједничкој понуди са Бами 

Инжињеринг д.о.о Борча; је понудио укупну цену од 16.988.116,90 динара без ПДВ-а 

те се иста ОДБИЈА као НЕПРИХВАТЉИВА. 

 

 



 

 

IV Понуђач Д.о.о „Елмонт – градња“ Пожаревац у заједничкој понуди са: ГП ЛН 

Градња д.о.о Костолац, „Аингор“ д.о.о Крагујевац и Живота Митровић ПР 

Градња Коп Непричава; је понуђеном ценом од 13.902.951,00 динара без ПДВ-а у 

оквиру наведених износа процењене вредности јавне набавке те се иста ПРИХВАТА 

имајући у виду одредбе члана 3 став 1 тачка 33 ЗЈН,које предвиђају да је прихватљива 

понуда која је благовремена, која не ограничава нити условљава права Наручиоца или 

обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Услед 

изнетог комисија је поступила у складу са својом обавезом из члана 107 став 1 ЗЈН. 

 

     На основу напред наведеног комисија је утврдила да понуда наведеног Понуђача на 

садржи битне недостатке из члана 106 ЗЈН те да је,сходно члану 3 став 1 тачка 33 ЗЈН 

ПРИХВАТЉИВА. 

 

 

      На основу стручне оцене понуде (поновљена фаза стручне оцене понуда) комисија 

за Јавну набавку константовала је да понуда Понуђача: Д.о.о „Елмонт – градња“ 

Пожаревац у заједничкој понуди са: ГП ЛН Градња д.о.о Костолац, „Аингор“ д.о.о 

Крагујевац и Живота Митровић ПР Градња Коп Непричава; заведена под бројем 404-

31-10/2019 од 31.07.2019. године одговарајућа и прихватљива те Комисија предлаже 

Наручиоцу да се овом Понуђачу додели уговор. 

 

 

   Наручилац прихвата предлог комисије за јавну набавку и донео Одлуку о додели 

уговора Понуђачу: Д.о.о „Елмонт – градња“ Пожаревац у заједничкој понуди са: 

ГП ЛН Градња д.о.о Костолац, „Аингор“ д.о.о Крагујевац и Живота Митровић ПР 

Градња Коп Непричава; који је заведен под бројем 404-31-10/2019 од 31.07.2019. 

године. 
 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу а копија 

се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у  поступцима 

јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи све обавезне елементе из 

члана 151 став 1 ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

 

 

                                                                                         Начелник општинске управе 

                                                                                   Дипл. правник Владица Буљубаша 
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