
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број одлуке: 490/2017-ЈН 

Датум: 22.08.2017. године 
  

 

На основу чл. 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 ''VERKERING'' ДОО друштво за трговину и услуге 

Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 40, из Новог Сада и ''PALETA COLOR'' друштво 

са ограниченом одговорношћу за промет роба и пословне услуге, Нови Сад, Улица 

Светозара Милетића број 40, из Новог Сада ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група 

понуђача ), понуда број 2604/17 од 26.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 

1.794.860,00 динара без ПДВ-а, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке - набавка 

радова – радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације ( одржавање – 

обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на територији града ), 

редни број 09/Р-2017.        
 

Укупно понуђена цена из понуде понуђача ''VERKERING'' ДОО друштво за 

трговину и услуге Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 40, из Новог Сада и 

''PALETA COLOR'' друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и 

пословне услуге, Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 40, из Новог Сада ( 

заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 2604/17 од 

26.04.2017. године 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАДОВА  
 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

(одржавање – обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на територији града) 
 

 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 09/Р-2017 
( ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ) 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима без ПДВ-а ): 
1.794.860,00 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а:  

( у динарима ): 
358.972,00 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима са ПДВ-ом ): 
2.153.832,00 

 

 



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 28.03.2017. године донео Одлуку о 

покретању отвореног поступка јавне набавке - набавка радова – радови на 

одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације ( одржавање – обнављање 

постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на територији града ( заводни 

/ деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 101/2017-ЈН од 28.03.2017. 

године, редни број јавне набавке 09/Р - 2017.       

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 09/Р-

2017 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 09/Р-2017 ( 

заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 102/2017-ЈН од 

28.03.2017. 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. , 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 ). 
 

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

радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације ( одржавање – 

обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на територији града) 

, редни број јавне набавке 09/Р-2017, спроведен је дана 08.05.2017. године у 

просторијама наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, са почетком у 1100 часова ( јавно отварање 

понуда ) и о истом је наручилац у складу са чл. 104. ст. 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 266/2017-

ЈН од 08.05.2017. године )и истом су присуствовали:     
 

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

Вождовац, Улица Бачванска број 21/9, из Београда - овлашћени представник понуђача за 

учествовање у поступку отварања понуда Катарина Зељко ( ''у поступку отварања понуда 

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

заведено код понуђача под заводним / деловодним бројем 109-17 од 05.05.2017. године ), 
 

 

Понуђачи: 
 

''VERKERING'' ДОО друштво за трговину и услуге Нови Сад, Улица Светозара Милетића 

број 40, из Новог Сада и ''PALETA COLOR'' друштво са ограниченом одговорношћу за 

промет роба и пословне услуге, Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 40, из Новог 

Сада       ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), 
 

ДУШАН ШИПОШ ПР САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА ''СОБОСЛИКАР 

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТЕВА'' Бечеј, Улица 

Герберових број 33, из Бечеја, 
 

''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, Улица Расна бб, 31210 Пожега и Акционарско друштво 

''ПУТЕВИ'' Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, 31210 Пожега ( заједничка понуда - 

понуда коју је поднела група понуђача ), 

нису имали овлашћеног представника понуђача који могу активно учествовати у поступку 

отварања понуда. 
 
 

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


Отварању понуда присуствовао је и Бојан Драшковић, дипл.правник, Шеф службе за јавне 

набавке ЈП ''Градац'' Чачак. 

 
 

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

- ЈП ''Градац'' Чачак, данa 23.05.2017. године са почетком у 0845 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 296/2017-ЈН од 23.05.2017. 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: 09/Р-2017 
 

Предмет јавне набавке: набавка радова - радови на одржавању хоризонталне саобраћајне 

сигнализације ( одржавање - обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне 

сигнализације на територији града ) 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45233294 - Постављање путне саобраћајне сигнализације 
 

Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара ( без ПДВ-а ) 
 

 

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

радови - 1.3.8 Набавка радова - радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације               

( одржавање - обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на 

територији града ) 
 

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, део програма одржавање саобраћајне сигнализације ( реализација обухвата одржавање 

- обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на територији града )  
 

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 09/Р-2017 ( 

заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 101/2017-ЈН од 28.03.2017. године 

) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 09/Р-2017 ( заводни / деловодни 

број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 102/2017-ЈН од 28.03.2017. 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. , 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 ). 
 

У року предвиђеном за подношење понуда наручилац је извршио две измене конкурсне 

документације и објаве истих у складу са законом ( прва Измена конкурсне документације 

заводни / деловодни број код наручиоца 212/2017-ЈН од 20.04.2017. године и друга Измена 

конкурсне документације заводни / деловодни број код наручиоца 231/2017-ЈН од 25.04.2017. 

године ) и у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама продужио рок за подношење понуда и 

Објавио обавештење о продужењу рока за подношење понуда / заводни / деловодни број код 

наручиоца 232/2017-ЈН од 25.04.2017. године ( документација у списима предмета ). 
 

Такође, у року за подношење понуда наручилац је на начин и у роковима дефинисаним Законом 

о јавним набавкама одговарао на захтеве заинтересованих лица и исте објављивао на Порталу 

јавних набавки ( www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој интернет страници ( www.jpgradaccacak.co.rs 

).   

 

На основу позива за подношење понуда и Обавештења о  продужењу рока за подношење 

понуда у предметном отвореном поступку јавне набавке ( у року одређеном у Обавештењу о 

продужењу рока за подношење понуда ), благовремено, тј. до дана 08.05.2017. године до 10 

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

1. ''VERKERING'' ДОО друштво за трговину и услуге Нови Сад, Улица Светозара 

Милетића број 40, 21000 Нови Сад и ''PALETA COLOR'' друштво са ограниченом 

одговорношћу за промет роба и пословне услуге, Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 

40, 21000 Нови Сад       ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ) - понуда 

поднета 05.05.2017. године у 0848 часова ( понуда примљена и заведена од стране наручиоца - 

ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 255/2017-ЈН од 05.05.2017. године ), 
 

2. ДУШАН ШИПОШ ПР САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА ''СОБОСЛИКАР 

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТЕВА'' Бечеј, Улица 

Герберових број 33, 21220 Бечеј - понуда поднета 05.05.2017. године у 1012 часова ( понуда 

примљена и заведена од стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним 

бројем 260/2017-ЈН од 05.05.2017. године ), 
 

3. Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд - Вождовац, Улица 

Бачванска број 21/9, 11000 Београд - понуда поднета 08.05.2017. године у 0900 часова ( понуда 

примљена и заведена од стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним 

бројем 262/2017-ЈН од 08.05.2017. године ),   
 

4. ''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, Улица Расна бб, 31210 Пожега и Акционарско друштво 

''ПУТЕВИ'' Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, 31210 Пожега ( заједничка понуда - 

понуда коју је поднела група понуђача ) - понуда поднета 08.05.2017. године у 0934 часова ( 

понуда примљена и заведена од стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / 

деловодним бројем 264/2017-ЈН од 08.05.2017. 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 

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


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 09/Р-2017: 4 

(четири). 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА  
 
 

Понуђач 1.            
 

''VERKERING'' ДОО друштво за трговину и услуге Нови Сад, Улица Светозара Милетића 

број 40, 21000 Нови Сад и ''PALETA COLOR'' друштво са ограниченом одговорношћу за 

промет роба и пословне услуге, Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 40, 21000 Нови 

Сад                 ( 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:      
 

 

''VERKERING'' ДОО друштво за трговину и услуге Нови Сад, Улица Светозара Милетића 

број 40, 21000 Нови Сад, телефон: 021/848-408; телефакс: 021/848-408; електронска адреса ( e-mail 

): verkering.doo@gmail.com; матични број: 20790385; ПИБ број: 107379803; број рачуна понуђача: 

340-11015882-87 отворен код ''Erste Bank''; лице овлашћено за потписивање уговора: директор 

Нихад Зељковић.        
 

Члан групе понуђача који су поднели заједничку понуду:     
 

''PALETA COLOR'' друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и пословне 

услуге, Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 40, 21000 Нови Сад, телефон: 021/67-80-240; 

телефакс: 021/64-10-230; електронска адреса ( e-mail ): office@paletacolor.com; матични број: 

08769664; ПИБ број: 102099790; број рачуна понуђача: 170-0030019177000-49 отворен код 

''Unicredit Bank''; лице овлашћено за потписивање уговора: директор Дамир Рухотина.        

 
 

Понуђач 2.             
 

ДУШАН ШИПОШ ПР САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА ''СОБОСЛИКАР 

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТЕВА'' Бечеј, Улица 

Герберових број 33, 21220 Бечеј, телефон: 065/260-31-56; факс: 021/69-12-934; електронска 

адреса ( e-mail ): dusansipos@gmail.com; матични број: 57244445; ПИБ број: 102076734; број 

рачуна: 355-1074272-40 отворен код ''Војвођанска банка'' а.д. Нови Сад; лице овлашћено за 

потписивање уговора: Душан Шипош.  
 

 

Понуђач 3.               
 

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

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

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

190-15760-43 отворен код ''Јумбес банка'' а.д. Београд; лице овлашћено за потписивање уговора: 

директор Звездан Пешовић.  
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Понуђач 4.            
 

''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, Улица Расна бб, 31210 Пожега и Акционарско друштво 

''ПУТЕВИ'' Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, 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:        
 

 

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

матични број: 20572469; ПИБ број: 106294785; број рачуна понуђача: 160-325820-85 

отворен код ''Banca Intesa'' a.d. Beograd; лице овлашћено за потписивање уговора: директор 

Мирослав Марковић.        
 

Члан групе понуђача који су поднели заједничку понуду:      
 

Акционарско друштво ''ПУТЕВИ'' Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, 31210 Пожега, 

телефон: 031/38-16-355; телефакс: 031/37-14-098; електронска адреса ( e-mail ): 

putevipozega@gmail.com; матични број: 06991840; ПИБ број: 101002546; број рачуна 

понуђача: 160-177689-24 отворен код ''Banca Intesa'' a.d. Beograd; лице овлашћено за 

потписивање уговора: генерални директор Ђорђе Ристовић.        
 

 

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

одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације ( одржавање - обнављање постојеће 

и наношење нове хоризонталне сигнализације на територији града ), редни број јавне 

набавке 09/Р-2017, спроведен је дана 08.05.2017. 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 - овлашћени представник понуђача за 

учествовање у поступку отварања понуда Катарина Зељко ( ''у поступку отварања понуда 

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

заведено код понуђача под заводним / деловодним бројем 109-17 од 05.05.2017. године ), 
 

 

Понуђачи: 
 

''VERKERING'' ДОО друштво за трговину и услуге Нови Сад, Улица Светозара Милетића 

број 40, из Новог Сада и ''PALETA COLOR'' друштво са ограниченом одговорношћу за 

промет роба и пословне услуге, Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 40, из Новог 

Сада       ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), 
 

ДУШАН ШИПОШ ПР САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА ''СОБОСЛИКАР 

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТЕВА'' Бечеј, Улица 

Герберових број 33, из Бечеја, 
 

''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, Улица Расна бб, 31210 Пожега и Акционарско друштво 

''ПУТЕВИ'' Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, 31210 Пожега ( заједничка понуда - 

понуда коју је поднела група понуђача ), 
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нису имали овлашћеног представника понуђача који могу активно учествовати у поступку 

отварања понуда. 
 

 

Отварању понуда присуствовао је и Бојан Драшковић, дипл.правник, Шеф службе за јавне 

набавке ЈП ''Градац'' Чачак. 
 

 

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 266/2017-ЈН од 08.05.2017. године ) и горе наведеном 

( означеном ) понуђачу који је имао овлашћеног представника понуђача који може активно 

учествовати у поступку отварања понуда уручио примерак записника по окончању поступка 

отварања понуда                ( примерак записника преузет од стране овлашћеног представника 

понуђача ), а понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда ( понуђачима који 

нису имали овлашћеног представника понуђача на отварању понуда ) доставио записник у 

законом прописаном року. 
 

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

''Градац'' Чачак, дана 23.05.2017. године  приступила је прегледу и оцени поднетих понуда, 

односно стручној оцени поднетих понуда. 

 

На основу извештаја о стручној оцени понуда, директор наручиоца је дана 23.05.2017. године 

донео одлуку о додели уговора понуђачу ''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, Улица Расна бб, 

31210 Пожега и Акционарско друштво ''ПУТЕВИ'' Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, 

31210 Пожега ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 07-17 

од 08.05.2017. године, и иста је у складу са законом објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 

 

У року за подношење захтева за заштиту права, овлашћени члан групе понуђача ''Веркеринг'' 

д.о.о. Нови Сад коју чини и понуђач ''Палета колор'' д.о.о. Нови Сад поднео је захтев за заштиту 

права, који је окончан решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки бр.       4-00-738/2017 од 21.07.2017. године. 
 

Означеним решењем усвојен је захтев за заштиту права и делимично поништен предметни 

отворени поступак јавне набавке. 
 

Ставовима изнетим у образложењу означеног решења, Републичка комисија је наложила 

наручиоцу да понови фазу стручне оцене понуда, да поново испита да ли су поднете понуде 

прихватљиве, одбије све неприхватљиве понуде, да детаљно документује и образложи све фазе 

стручне оцене и да након тога на законом прописан начин обавести о исходу стручне оцене 

понуђаче који су учествовали у поступку. 
 

Означено решење Републичке комисије наручилац је примио дана 09.08.2017. године и истог 

дана предао Комисији за јавну набавку на даље поступање. 
 

Обзиром да су у међувремену, рокови важења понуде у свим понудама истекли, Комисија за 

јавну набавку је најпре дана 10.08.2017. године, у складу са чл. 90. ЗЈН упутила захтев за 

продужење рока важења понуда свим понуђачима из предметног поступка. 

 

 

У остављеном року са продужењем рока важења понуде сагласили су се: ''VERKERING'' ДОО 

друштво за трговину и услуге Нови Сад и ''PALETA COLOR'' друштво са ограниченом 



одговорношћу за промет роба и пословне услуге Нови Сад, Предузеће за производњу, промет 

и услуге ''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд – Вождовац и ''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, Улица Расна 

бб, 31210 Пожега и Акционарско друштво ''ПУТЕВИ'' Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, 

31210 Пожега ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ). 

 

Понуђач Душан Шипош пр Самостална занатска радња „ Собосликар хоризонтална и 

вертикална сигнализација путева“ Бечеј није у остављеном року послао изјашњење да је 

сагласан са продужењем своје понуде, из ког разлога је Комисија за јавну набавку донела 

одлуку да исту не узме у разматрање  приликом нове стручне оцене. 

 

Наиме, чл.90.ст.2. ЗЈН је прописано да „ У случају истека рока важења понуде , наручилац је 

дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.“ 

 

Увидом у списе предмета на несумњив начин се може утврдити да је Комисија за јавну набавку 

свим понуђачима из предметног поступка упутила захтев за продужење рока важења понуде, 

поступајући, дакле, према свим понуђачима на подједнак начин. 

Такође, Захтевом за продужење рока важења понуде сви понуђачи су упозорени на садржину 

чл.90.ст.3. ЗЈН који гласи „ Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 

понуде не може мењати понуду.“ 

На основу изнетих чињеница, по оцени Комисије за јавну набавку, само уколико се понуђач 

писмено сагласи да продужи рок важења своје понуде , таква понуда може бити предмет 

стручне оцене. 

Уколико се пак, понуђач не сагласи да продужи рок важности своје понуде , такав његов 

поступак има правни значај одустанка од предметне јавне набавке. 
 

У складу са Законом о јавним набавкама и налозима Републичке комисије , 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 нове 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 понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је 

утврдила да понуда понуђача ''VERKERING'' ДОО друштво за трговину и услуге Нови Сад, 

Улица Светозара Милетића број 40, из Новог Сада и ''PALETA COLOR'' друштво са 

ограниченом одговорношћу за промет роба и пословне услуге, Нови Сад, Улица Светозара 

Милетића број 40, из Новог Сада ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), 

понуда број 2604/17 од 26.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 1.794.860,00 динара 

без ПДВ-а, не садржи битан недостатак понуде.    

Наиме, Комисија за јавну набавку је, поступајући према ставовима и налозима Републичке 

комисије изнетим у образложењу означеног решења и чињенице да су тражени подаци јавно 

доступни, извршила увид  приступањем на интернет страницу Инжењерске коморе Србије и 

том приликом утврдила да је носилац лиценце Ранко М. Лукић, лиценца бр. 470 Ј290 15, члан 



ИКС-а и да му одлуком Суда части предметна лиценца није одузета у 2017-ој години, а којим 

поступањем је Комисија за јавну набавку отклонила пропуст учињен приликом прве стручне 

оцене.  

На основу горе наведеног, Комисија за јавну набавку је утврдила да је именовани понуђач 

доказао да у потпуности испуњава додатни услов у погледу кадровског капацитета.  
 

Прегледом и оценом осталих понуда понуђача поднетих у предметном отвореном поступку 

јавне набавке и то: 

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

Бачванска број 21/9, 11000 Београд, понуда број 59/17/М5 од 05.05.2017. године, са укупно 

понуђеном ценом од 2.297.330,00 динара без ПДВ-а  

и 

''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, Улица Расна бб, 31210 Пожега и Акционарско друштво 

''ПУТЕВИ'' Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, 31210 Пожега ( заједничка понуда - 

понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 07-17 од 08.05.2017. године, са укупно 

понуђеном ценом од 1.939.270,00 динара без ПДВ-а ,  

Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да  не садрже битне 

недостатке.   

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

Чачак је приступила испитивању понуда поднетих од стране понуђача: 

''VERKERING'' ДОО друштво за трговину и услуге Нови Сад, Улица Светозара Милетића 

број 40, из Новог Сада и ''PALETA COLOR'' друштво са ограниченом одговорношћу за 

промет роба и пословне услуге, Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 40, из Новог Сада 

( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 2604/17 од 

26.04.2017. године 

и 

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

Бачванска број 21/9, 11000 Београд, понуда број 59/17/М5 од 05.05.2017. године  

и 

''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, Улица Расна бб, 31210 Пожега и Акционарско друштво 

''ПУТЕВИ'' Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, 31210 Пожега ( заједничка понуда - 

понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 07-17 од 08.05.2017. године, 

а у погледу потпуног испуњавања свих техничких спецификација, односно утврђивању да ли 

су ове понуде одговарајуће, и том приликом  утврдила да су одговарајуће ( 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 понуда поднетих од стране понуђача: 

 

''VERKERING'' ДОО друштво за трговину и услуге Нови Сад, Улица Светозара Милетића 

број 40, из Новог Сада и ''PALETA COLOR'' друштво са ограниченом одговорношћу за 

промет роба и пословне услуге, Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 40, из Новог Сада 

( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 2604/17 од 

26.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 1.794.860,00 динара без ПДВ-а 

и    

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

Бачванска број 21/9, 11000 Београд, понуда број 59/17/М5 од 05.05.2017. године са укупно 

понуђеном ценом од 2.297.330,00 динара без ПДВ-а  

и 



''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО Расна, Улица Расна бб, 31210 Пожега и Акционарско друштво 

''ПУТЕВИ'' Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, 31210 Пожега ( заједничка понуда - 

понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 07-17 од 08.05.2017. године са укупно 

понуђеном ценом од 1.939.270,00 динара без ПДВ-а ,  

не прелазе износ процењене вредности јавне набавке - процењена вредност од 

2.500.000,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) садржана у Одлуци о покретању предметног 

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

101/2017-ЈН од 28.03.2017. године ) и констатована у Записнику о отварању понуда ( заводни / 

деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 266/2017-ЈН од 08.05.2017. године ) и да 

исте не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, па је на 

основу ових чињеница Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак утврдила да су 

ове понуде прихватљиве ( 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 су у предметном отвореном поступку јавне набавке поднете 3 ( 

три ) прихватљиве понуде, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је 

приступила рангирању понуда на основу примене критеријума за доделу уговора одређеног у 

позиву за подношење понуда и конкурсној документацији ( критеријум је мерило које се 

користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда ) - НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА. 

Ранг листа понуда у случају примене критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА - у 

предметном отовореном поступку јавне набавке критеријум најнижа понуђена цена заснива се 

на најнижој понуђеној цени као једином критеријуму: 
 

Пословно или скраћено пословно 

име понуђача 

УКУПНО ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

( у динарима без ПДВ-А ) 

Рангирање 

''VERKERING'' ДОО друштво за 

трговину и услуге Нови Сад, из Новог 

Сада и ''PALETA COLOR'' друштво са 

ограниченом одговорношћу за промет 

роба и пословне услуге, Нови Сад ( 

заједничка понуда ) 

 

 

 
 

1.794.860,00 
 

 

 

 
 

1. 

 

''МАРК ИНТЕГРА'' ДОО  

Расна, Пожега 

 и  

Акционарско друштво  

''ПУТЕВИ'' Пожега 

 ( заједничка понуда ) 
 

 

 
 

 

1.939.270,00 

 

 
2 

 

Предузеће за производњу, промет и услуге 

''МОДЕЛ 5'' ДОО Београд - Вождовац 

 

2.297.330,00 

 

 

3. 

 

 

На основу 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 ), Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да су испуњени 

услови за доделу уговора и предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора понуђачу ''VERKERING'' 

ДОО друштво за трговину и услуге Нови Сад, Улица Светозара Милетића број 40, из Новог Сада и ''PALETA 

COLOR'' друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и пословне услуге, Нови Сад, Улица 

Светозара Милетића број 40, из Новог Сада ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда 

број 2604/17 од 26.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 1.794.860,00 динара без ПДВ-а: 
 



 

 
 
 

. 

 
 


