
 

 

Дел.бр. 2220/9 

Датум: 17.07.2018. 

Страна 1 од  4       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), директор Предшколске установе „11.април“ 

доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели Уговора  

 

     Уговор за додатне радове ЦК "Весна", ЈН бр. Р 18-01 додељује се  групи 

понуђача: ЗЛАТИБОР ГРАДЊА“ А.Д., Пожешка 104а, 11030 Београд и „TVI“ ДОО, 

Стојана Матића  бр. 44/2, Београд 

 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:  2.409.391,86 динара 

 Уговорена вредност са ПДВ-ом: 2.891.270,23  динара 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Наручилац је корисник буџетских средстава. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 –7 грађевински радови 

Наручилац је дана 15.06.2018. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне 

набавке  бр. 2220/2, за јавну набавку  Р 18-01, Додатни радови ЦК "Весна".  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда. 

 Преговарачки поступак одржан дана 05.07.2018. године у просторијама ПУ „11 

април“, Народних хероја 12а,Нови Београд. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и извршила преглед и рачунску контролу. 

Након стручне оцене понуда и извршене рачунске контроле, комисија је спровела 

преговарачки поступак. 

 У  Извештају о стручној оцени понуда бр. 2220/8 од 10.07.2018. године, Комисија 

за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

 

Врста предмета јавне набавке: 

 

 

Добра 
 

 

Услуге 
 

 

Радови 
x 

 

 

 



 

 

2 

 

 
1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Додатни радови ''ЦК Весна'' 

 

Редни број јавне набавке Р 18-01 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
2.500.000,00 дин. без ПДВ-а 

Подаци о апропријацији у буџету 

односно финансијском плану 

* Раздео - Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

* Програм 8 – Предшколско васпитање 

* Шифра програма 2001 -  

* Програмска активност - Функционисање предшколских 

установа 

* Шифра програмске активности/Дотирани програм - 2001 - 

0001, 

* Функционална класификација 911 - Предшколско образовање 

* Апропријација 511 - Зграде и грађевински објекти, 

* Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 

* Економска класификација 495113 - Капитално одржавање 

зграда и објеката, 

* Позиција плана 129069 - Капитално одржавање зграда и 

објеката,ПУ 

* Ставке обавезе - 495113 - 129069 

* ПСП елемент - БГ0178 - 0209 

* Добављач - 2003038 

 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

је члан 36. став 1. тачка 5) подтачка (2) Закона о јавним набавкама (у даљем тексту ЗЈН):  

у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или 

у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали 

неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са 

првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова 

(непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог 

уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да: 

(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења 

првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци; 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 
Неблаговремене 

понуде 

1.  
„ЗЛАТИБОР ГРАДЊА“ А.Д. ., Пожешка 104а, Београд и 

„ТVI“ ДОО, Стојана Матића бр. 44/2, Београд нема 

 

Дана 10.07.2018. године Комисија је приступила отварању понуда и извршила преглед и 

рачунску контролу. 
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На основу изнетог, Комисија констатује да је поднета једна прихватљива  понуда 

(Записник о отварању понуда бр. 2220/5 од 05.07.2018. године и Записник о спроведеном 

преговарачком поступку бр. 2220/7 од 05.07.2018. године). 

Поступак преговарања вођен је дана 05.07.2018. године са почетком у 11:30 часова у 

просторијама ПУ „11.април“,Народних хероја 12а,Нови Београд 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена без ПДВ-а, рок извођења радова и гарантни 

рок за изведене радове. 

У поступку преговарања учествује Понуђач који је доставио прихватљиву понуду. 

Преговарање се врши писмено у два круга, како је наведено у конкурсној документацији. 

 

Комисија је извршила потребне рачунске провере и утврдила да понуда не садржи 

рачунске грешке, чиме је потврђено да укупна вредност понуде износи 2.409.391,86 

динара без обрачунатог пореза на додату вредност односно да укупна понуђена цена не 

прелази процењену вредност набавке. 

 

Први круг преговарања 

 

Група понуђача  „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА“ А.Д., Пожешка 104а, 11030 Београд и „ТVI“ 

ДОО, Стојана Матића бр. 44/2, Београд 

                                            Проценат смањења:  0% 

                                            Укупно без ПДВ-а: 2.409.391,86 

Рок извођења радова 30 дана 

Гарантни рок за изведене радове 24 месеца 

 

Други круг преговарања 

 

Група понуђача  „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА“ А.Д., Пожешка 104а, 11030 Београд и ТVI“ ДОО, 

Стојана Матића бр. 44/2, Београд 

                                            Проценат смањења:  0% 

                                            Укупно без ПДВ-а: 2.409.391,86 

Рок извођења радова 30 дана 

Гарантни рок за изведене радове 24 месеца 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Заводни 

бр. 
Назив понуђача 

Укупна 

понуђена цена 

после 

преговарања 

без ПДВ-а 

Рок 

извођења 

радова после 

преговарања 

Гарантни 

рок за 

изведене 

радове после 

преговарања 

Напомена 

1 

 
3868/1 

Група понуђача  

„ЗЛАТИБОР 

ГРАДЊА“ А.Д., 

Пожешка 104а, 

11030 Београд и 

2.409.391,86 30 дана 24 месеца / 
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„ТVI“ ДОО, 

Стојана Матића бр. 

44/2, Београд  
 

Након прегледа и оцена понуда Комисија је утврдила да је у предметном поступку јавне набавке 

поднета: једна прихватљива понуда. 
 

3) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 Ранг листа понуђача код критеријума  НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Ред. 

бр. 

Заводни 

број 
Име или шифра понуђача 

Понуђена цена  

без ПДВ-а 

1.  11617/1 

Група понуђача  „ЗЛАТИБОР 

ГРАДЊА“ А.Д., Пожешка 104а, 11030 

Београд и „ТVI“ ДОО, Стојана Матића 

бр. 44/2, Београд 

2.409.391,86 РСД  

 

4) Назив односно име понуђача коме се додељује уговор 

Комисија после преговарачког поступка констатује да су за предметну јавну набавку 

испуњени услови за доношење Одлуке о додели Уговора, прописане чланом 107. став 3. 

ЗЈН и предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе Одлуку о додели Уговора групи 

понуђача:  

 

Група понуђача  „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА“ А.Д., Пожешка 104а, 11030 Београд ПИБ: 

102004512 МАТИЧНИ БРОЈ: 17168843  и „ТV“ ДОО, Стојана Матића бр. 44/2, 

Београд, ПИБ: 106707005 МАТИЧНИ БРОЈ: 20663987 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

  
Да                                                        Не 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

       

 

 

 
  Обрада: 

___________________ 
Катарина Андрејев 

                                                                                             

 

 

                                                                                                        ДИРЕКТОР  УСТАНОВЕ 

____________________________ 

                               (Мирјана Секулић) 

 

 X 


