
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 2429 
Датум : 29.11.2017. године 
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 68/15), директор 
ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси : 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
–РАДОВА –  

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ ДУШАНА 
ТРИВУНЦА 
Редни број   

36-2345/2017 
 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу ГР „ЧЕМЕРНИК ГРАДЊА“ Житковац, улица 
Драгољуба Вујића број 59, заведена под бројем 2406 дана 27.11.2017.године у 9.50 часова, 
заведена код Понуђача под бројем 24/17  од 24.11.2017.године, Матични број  61523502, 
Пиб: 106300424, са понуђеном ценом од  3.639.553,20 динара  без ПДВ-а, односно 
4.367.463,84 динара са ПДВ-ом. 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, за 
набавку  радова  – Радови на реконструкцији пословног простора у улици Душана 
Тривунца,  коју је дана 17.11.2017.године донео директор Предузећа број 2343, објавила 
Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 17.11.2017. године и својој 
интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку радова -  Радови на реконструкцији пословног 
простора у улици Душана Тривунца,  благовремено се одазвало 4 понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 27.11.2017.године са почетком у 10,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 2408 од 27.11.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број  2426 од 28.11.2017. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка Радова  и то Радови на реконструкцији пословног 
простора у улици Душана Тривунца. 
Назив и ознака из општег речника набавки Радова  и то Радови на реконструкцији 

пословног простора у улици Душана Тривунца је 45000000. 
Предмет јавне набавке обликован у целини. 
Процењена вредност јавне набавке  радова, Радови на реконструкцији пословног простора 
у улици Душана Тривунца је 4.250.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. 
У поступку јавне набавке за набавку радова Радови на реконструкцији пословног простора у 
улици Душана Тривунца учествовалo је 4 понуђача са благовременим понудама  и то: 
1.“ЗАДРУГА ПИОНИР“ Власотинце, улица Синише Јањића број  2  заведена под 
бројем 2404 дана 27.11.2017.године у 9.10 часова. 
2.“АТК ГРАДЊА“ Прћиловица, улица Д.Туцовића број 22, заведена под бројем 2405 
дана 27.11.2017.године у 9.45 часова. 
3. ГР „ЧЕМЕРНИК ГРАДЊА“ Житковац, улица Драгољуба Вујића број 59, заведена под 
бројем 2406 дана 27.11.2017.године у 9.50 часова. 



4. П.Д. „ПРЕСЕК“ДОО Ниш, улица Солунских ратника број 57, заведена под бројем 
2407 дана 27.11.2017.године у 9.57 часова. 
 
Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1.“ЗАДРУГА ПИОНИР“ Власотинце, улица Синише Јањића број  2  заведена под 
бројем 2404 дана 27.11.2017.године у 9.10 часова. 
ул. Синише Јањића број  2   
матични број понуђача: 07301898 
ПИБ : 100921280 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Бата Стевановић 
Лице за контакт :  Бата Стевановић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2404  дана 27.11.2017.године у 09.10 часова, 
заведена код Наручиоца под бројем 399-04  од 23.11.2017.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 5.033.160,00 динара  без ПДВ-а, односно 6.039.792,00 динара са 
ПДВ-ом 
            Рок важења понуде 60 дана 
 Рок завршетка радова је 45 дана 
 Гарантни рок је 2 године 
 Рок и начин плаћања 45 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да је понуда Понуђача 
исправна тј. да су Обрасци који чине саставни део понуде исправно попуњени, као и Модел 
уговора, Понуђач је уредно попунио и Oбразац да је уписан у регистар понуђача као и 
Oбразац Изјаве о обвези достављања меница. 
Уз своју понуду понуђач ј доставио Извод о регистрацији привредног субјекта. 
Међутим, Понуда је неприхватљива имајући у виду процењену вреднст набавке у износу од 
4.250.000,00 динара без ПДВ-а док је Понуђач доставио понуду на износ од 5.033.160,00 
динара  без ПДВ-а. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да ће понуда Понуђача бити 
одбијена јер је иста неприхватљива. 
 
2.“АТК ГРАДЊА“ Прћиловица, улица Д.Туцовића број 22, заведена под бројем 2405 
дана 27.11.2017.године у 9.45 часова. 
ул. Д.Туцовића  број 22 
матични број понуђача:62818514  
ПИБ : 107545301 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Весна Ивановић 
Лице за контакт : Драган Ивановић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2405  дана 27.11.2017.године у 09.45 часова, 
заведена код Наручиоца под бројем  77  од 25.11.2017.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 3.983.599,00 динара  без ПДВ-а, односно 4.780.318,80 динара са 
ПДВ-ом 
            Рок важења понуде 70 дана 
 Рок завршетка радова је 44 дана 
 Гарантни рок је 2 године 
 Рок и начин плаћања 45 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да је понуда Понуђача 
исправна, одговарајућа и прихватљива, тј. Понуђач је уредно попунио Oбрасце који чине 



саставни део конкурсне документације, као и модел Уговора, Изјаву да је уписан у регистар 
понуђача. 
Понуђач је уз документацију доставио Решење  Агенције за привредне регистре. 
Понуђач је уредно је попунио и Oбразац изјаве о обавези достављања меница. 
Понуда је прихватљива имајући у виду процењену вредност набавке и понуђену цену коју је 
дао Понуђач, тј. процењена вредност набавке је 4.250.000.00 динара без ПДВ-а а Понуђач 
је доставио понуду са вредношћу од 3.983.599,00 динара  без ПДВ-а. 
 
3. ГР  „ЧЕМЕРНИК ГРАДЊА“ Житковац, улица Драгољуба Вујића број 59, заведена 
под бројем 2406 дана 27.11.2017.године у 9.50 часова. 
ул. Драгољуба Вујића број 59 
матични број понуђача: 61523502 
ПИБ : 106300424 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Стефан Дојчиновић 
Лице за контакт : Стефан Дојчиновић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2406 дана 27.11.2017.године у 09.50 часова, 
заведена код Наручиоца под бројем  24/17  од 24.11.2017.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 3.639.553,20 динара  без ПДВ-а, односно 4.367.463,84 динара са 
ПДВ-ом 
            Рок важења понуде 60 дана 
 Рок завршетка радова је 45 календарских дана  
 Гарантни рок је 2 године 
 Рок и начин плаћања 45 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да је понуда Понуђача 
исправна, одговарајућа и прихватљива, тј. Понуђач је уредно попунио Oбрасце који чине 
саставни део конкурсне документације, као и модел Уговора, Изјаву да је уписан у регистар 
понуђача уз коју је доставио Решење  Агенције за привредне регистре из регистра 
понуђача, уредно је попунио и Oбразац изјаве о обавези достављања меница. 
Понуда је прихватљива имајући у виду процењену вредност набавке и понуђену цену коју је 
дао Понуђач, тј. процењена вредност набавке је 4.250.000.00 динара без ПДВ-а а Понуђач 
је доставио понуду са вредношћу од 3.639.553,20 динара  без ПДВ-а. 
 
4. П.Д. „ПРЕСЕК“ДОО Ниш, улица Солунских ратника број 57, заведена под бројем 
2407 дана 27.11.2017.године у 9.57 часова. 
ул. Солунских ратника број 57 
матични број понуђача: 20779900 
ПИБ : 107317482 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Милан Алексић 
Лице за контакт : Милан Алексић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2407 дана 27.11.2017.године у 09.57 часова, 
заведена код Наручиоца под бројем  023—11/2017  од 23.11.2017.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 4.567.625,50 динара  без ПДВ-а, односно 5.481.150,60 динара са 
ПДВ-ом 
            Рок важења понуде 60 дана 
 Рок завршетка радова је 45 дана 
 Гарантни рок је 24 месеци 
 Рок и начин плаћања 45 дана 
 



Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да је понуда Понуђача 
исправна тј. да су Обрасци који чине саставни део понуде исправно попуњени, као и Модел 
уговора, понуђач је уредно попунио и Образац да је уписан у регистар понуђача као и 
Образац изјаве о обвези достављања меница. 
Међутим, Понуда је неприхватљива имајући у виду процењену вреднст набавке у износу од 
4.250.000,00 динара без ПДВ-а док је Понуђач доставио понуду на износ од 4.567.625,50 
динара  без ПДВ-а. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да ће понуда Понуђача бити 
одбијена јер је иста неприхватљива. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијене су две понуде и то Понуда понуђача “ЗАДРУГА ПИОНИР“ Власотинце са 
понуђеном ценом у износу од 5.033.160,00 динара  без ПДВ-а, и понуда Понуђача П.Д. 
„ПРЕСЕК“ДОО Ниш са понуђеном ценом у износу од 4.567.625,50 динара  без ПДВ-а јер су 
обе понуде премашиле износ процењене вредности. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  

1. ГР „ЧЕМЕРНИК ГРАДЊА“ Житковац,  Понуђена цена : 3.639.553,20 динара  без 
ПДВ-а, односно 4.367.463,84 динара са ПДВ-ом; 

2. “АТК ГРАДЊА“ Прћиловица, Понуђена цена : 3.983.599,00 динара  без ПДВ-а, 
односно 4.780.318,80 динара са ПДВ-ом 

 
9. Понуђач којем се додељује уговор:  
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да је пристигла понуда 
благовремене, да је испуњен услов за доношење Одлуке о додели уговора прописан 
чланом 107. Закона о јавним набавкама и предлаже директору Предузећа да донесе 
Одлуку о додели уговора  Понуђачу ГР „ЧЕМЕРНИК ГРАДЊА“ Житковац, улица Драгољуба 
Вујића број 59, заведена под бројем 2406 дана 27.11.2017.године у 9.50 часова, заведена 
код Понуђача под бројем 24/17  од 24.11.2017.године, Матични број  61523502, Пиб: 
106300424 , са понуђеном ценом од  3.639.553,20 динара  без ПДВ-а, односно 4.367.463,84 
динара са ПДВ-ом. 
 
Директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац је прихватио предлог Комисије за јавну 
набавку о додели уговора, те је на основу законских овлашћења донео Одлуку о додели 
уговора о јавној набавци радова – Радови на реконструкцији пословног простора у улици 
Душана Тривунца додељујући уговор Понуђачу ГР „ЧЕМЕРНИК ГРАДЊА“ Житковац улица 
Драгољуба Вујића број 59, заведена под бројем 2406 дана 27.11.2017.године у 9.50 часова, 
заведена код Понуђача под бројем 24/17  од 24.11.2017.године. 
 
Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду. 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 

ДИРЕКТОР 
                                                                                                      Драгиша Симић 



 

 
 
 


