
Техничка школа ГСП 

Радослава Грујића 2  

Београд 

Број: 1308 

Датум : 12.07.2016. године 

 

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

14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 1307 од 12.07.2016. 

године, Техничка школа  ГСП ,Радослава Грујића 2 ,Београд , као наручилац за јавну 

набавку број 13/2016 – асфалтирање школског дворишта,Техничка школа ГСП, доноси: 

 

                     О Д Л У К У 

      О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

ДОДЕЉУЈЕ  СЕ  уговор   понуђачу: „INTERGRADNJA COOP“ ДОО, 

Београд са понуђеном ценом у износу од 984064,00 динара без ПДВ-а, односно 

1180876,88 динара са ПДВ-ом, роком извршења посла  20 дана ,роком важења понуд 

30 дана  и гарантним роком  од 24 месеца. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

   Техничка школа ГСП , Радослава Грујића 2, Београд , као наручилац, донела је 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број  1155 од 21.06.2016. 
године, за јавну набавку број 13/2016 Асфалтирање дворишта у Техничкој школи ГСП. 

Процењена вредност јавне набавке је 1000000,00 динара без ПДВ-а.  

Имајући у виду процењену вредност јавне набавке, спроводи се поступак јавне набавке 

мале вредности. 

Набавка се врши на терет  сопствених средстава Техничке шђколе ГСП   

Решењем број 1156 од 21.06.2016. године, образована је Комисија за јавну набавку у 

саставу: 

 

1. Жарко Митровић, председник  

2. Благомир Јовановић, заменик председника  

3. Душко Тучић, члан 

4. Круно Николовски, заменик члана  

5. Бранко Судар, члан 

6. Александар Новаковић, заменик члана  
 

Конкурсном документацијом, утврђен је критеријум за доделу уговора: економски 

најповољнија понуда. 

     Наручилац је у складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама дана 21.06.2016. 

године објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу 

јавних набавки. 

У Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији одређен је рок за 

подношење понуда до 07.07.2016. године, до 10.00 часова, као и да ће се јавно отварање 

понуда  обавити последњег дана рока за подношење понуда, 07.07.2016. године у 10.30 

часова, у просторијама Техничке школе ГСП у улици Радослава Грујића 2 ,Београд .    

Комисија за јавну набавку је дана 07.07.2016. године са почетком у 10.30 

часова, у пуном саставу, приступила јавном отварању понуда у просторијама Техничке 

школе ГСП у улици Радослава Грујића број 2 у Београду. 

   Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 07.07.2016. године, до 

10.00 часова, достављено три ( 3 ) понуде, и то:  
1. „ШУМАДИЈА ПУТ“ ДОО, Авалска 167, Рипањ 

2. „INTERGRADNJA COOP“, Бул. Краља Александра 86-88, Београд 

3. „РАС ИНЖЕЊЕРИНГ НИСКОГРАДЊА“ ДОО, Горана Ковачевића 23, Земун 



 

Отварању понуда присуствовали су:  

1. Бојан Добрић, - по овлашћењу 462/16 , „РАС ИНЖЕЊЕРИНГ 

НИСКОГРАДЊА“ ДОО Београд 

2. Лидија Дотлић, по овлашћењу 1825, „INTERGRADNJA COOP“, Бул. Краља 

Александра 86-88, Београд  

Комисија је приступила отварању понуда и констатовала присутност документације 

која је тражена Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом и 

констатује следеће:  

  1. Понуђач „ШУМАДИЈА ПУТ“ ДОО, Авалска 167, Рипањ, поднео је  понуду 

њихов број 1770 од 04.07.2016.године , број под којим је понуда заведена у Техничкој 

школи ГСП је 1285, од 07.07.2016. године и понудио цену од 830240,00 динара без 

ПДВ-а ,односно 996288,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења посла  19 дана , роком 

важења понуде 31 дана  и гарантним роком  од  24 месеци.  

2. Понуђач „INTERGRADNJA COOP“ ДОО, Бул. Краља Александра 86-88, Београд, 

поднео је  понуду њихов број 1806 од 05.07.2016.године , број под којим је понуда 

заведена у Техничкој школи ГСП је 1288 од 07.07.2016. године и понудио цену од 

984064,00 динара без ПДВ-а ,односно 1180876,88 динара са ПДВ-ом, роком извршења 

посла  20 дана ,роком важења понуд 30 дана  и гарантним роком  од 24 месеца. 

3. Понуђач „РАС ИНЖЕЊЕРИНГ НИСКОГРАДЊА“ ДОО, Горана Ковачевића 23, 

Земун, поднео је  понуду њихов број 459/16 од 05.07.2016.године , број под којим је 

понуда заведена у Техничкој школи ГСП је 1289 од 07.07.2016.године и понудио цену 

од 1166260,00 динара без ПДВ-а ,односно 1399512,00 динара са ПДВ-ом , роком 

извршења посла  10 дана , роком важења понуд 30 дана  и гарантним роком  од 24 

месеца. 

Сагласно члану 104. ст.5. Закона, овлашћени представници понуђача потписали су и 

преузели примерак Записника о отварању понуда, а понуђачима који нису учествовали 

у постпку отварања понуда записник је достављен 07.07.2016. године. 

На поступак јавног отварања понуда није било примедби од стране присутних 

представника понуђача. 

Записник о отварању понуда од 07.07.2016.  је саставни део овог Извештаја. 

 

По окончању поступка јавног отварања понуда Комисија за јавну набавку мале 

вредности бр. 13/2016 је дана 07.07.2016.године, у просторијама Техничке школе ГСП, 

у пуном саставу, приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих понуда 

у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и 

Конкурсној документацији, те је утврдила следеће:  

 

1.Понуда број 1285 од 07.07.2016.године , понуђача „ШУМАДИЈА ПУТ“ ДОО Рипањ 

НИЈЕ ПРИХВАТЉИВА јер понуђач није испунио све захтеве предвиђене у Позиву   за 

подношење понуда  и Конурсној   документацији тј. није испунио обавезни захтев са 

стране 16 конкурсне документације – није доставио структуру радова и динамику 

њиховог извођења. 

2.Понуда број  1288 од 07.07.2016. године, понуђача „INTERGRADNJA COOP“ ДОО, 

Београд је ПРИХВАТЉИВА јер испуњава  све услове и захтеве предвиђене у Позиву   

за подношење понуда  и Конурсној   документацији . 

 

3. Понуда број  1289 од 07.07.2016. године, понуђача „РАС ИНЖЕЊЕРИНГ 

НИСКОГРАДЊА“ ДОО, Земун НИЈЕ ПРИХВАТЉИВА јер понуђач није испунио све 

захтеве предвиђене у Позиву   за подношење понуда  и Конурсној   документацији тј. 



није испунио обавезни захтев са стране 16 конкурсне документације – није доставио 

структуру радова и динамику њиховог извођења. 

На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног детаљног прегледа 

сваке појединачне понуде, стручне оцене и рангирања истих, Комисија за јавну набавку 

је мишљења да су у овој јавној набавци испуњени услови за доделу уговора и 

препоручује Наручиоцу да сагласно члану 107. и члану 108. Закона о јавним набавкама, 

(''Службени гласник  РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), изабере као једину 

одговарајућу и прихватљиву понуду, понуду број 1288 од 07.07.2016. године Понуђача 

са пословним именом, „INTERGRADNJA COOP“ ДОО, Београд, са укупном понуђеном 

ценом од 984.064,00  динара без ПДВ-а, односно 1.180.876,88  динара са ПДВ-ом , 

роком извршења посла  20 дана, роком важења понуде 30 дана  и гарантним роком 24  

месеци.  

Имајући наведено у виду, Комисија је препоручила да се уговор додели понуђачу 

„INTERGRADNJA COOP“ ДОО, Београд, које  заступа Ивана Павловић Вослар, 

власник , ПИБ 100292309, МБ 06024165, број понуде 1288 од 07.07.2016. године; 

понуђена цена 984.064,00  динара без ПДВ-а, односно 1.180.876,88  динара са ПДВ-

ом, рок за извођење радова 20 календарских дана, гарантни рок 24 месеца, рок важења 

понуде од 30 дана. 

  

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

На основу  свега наведеног,а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, 

одлучено је као у изреци ове  одлуке. 

 

Поука о правном  леку:  

Против ове  одлуке понуђач може поднети захтев за  заштиту права у року од пет дана 

од дана пријема одлуке.Захтев се подноси Републичкој комисији  за заштиту права у 

поступцима јавних  набавки,а предаје наручиоцу.  

 

 

 

 

 

 

     Директор школе                                                                                        

                                                                                                            `   

       дип.ел.инж. Предраг Михаиловић  

 


