
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број одлуке: 487/2017-ЈН 

Датум: 21.08.2017. године 
  

 

На основу члана 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 Привредно друштво за производњу, изградњу, инжењеринг и 

услуге ''GRADCOOP'' д.о.о. Умка, улица Карађорђева број 8, из Умке, понуда број 26/17 од 

05.04.2017. године, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - одржавање 

општинских и некатегорисаних путева на којима није завршна обрада у асфалтном застору, већ је 

коловоз у тампону / ризла, шљунак и сл. ( све поправке на коловозима и објектима у склопу пута, 

замена, појачање или постављање новог застора на коловозима и другим елементима путног профила, 

остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа ), редни број 06/Р-2017, са 

укупно понуђеном ценом од 12.142.800,00 динара без ПДВ-а:   

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

 

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

НА КОЈИМА НИЈЕ ЗАВРШНА ОБРАДА 

У АСФАЛТНОМ ЗАСТОРУ, ВЕЋ ЈЕ КОЛОВОЗ  

У ТАМОПНУ / РИЗЛА, ШЉУНАК И СЛ. 

( све поправке на коловозима и објектима у склопу пута, замена, појачање или постављање новог застора на 

коловозима и другим елементима путног профила, остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности 

предузећа  
 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 06/Р-2017 

( ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима без ПДВ-а ): 
12.142.800,00 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а:  

( у динарима ): 
2.428.560,00 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима са ПДВ-ом ): 
14.571.360,00 

 

 

 

 

 



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 03.03.2017. године донео Одлуку о 

покретању отвореног поступка јавне набавке - набавка радова – одржавање 

општинских и некатегорисаних путева на којима није завршна обрада у асфалтном 

застору, већ је коловоз у тампону / ризла, шљунак и сл. ( све поправке на коловозима 

и објектима у склопу пута, замена, појачање или постављање новог застора на 

коловозима и другим елементима путног профила, остали радови на постојећим 

јавним путевима из надлежности предузећа ) ,  заводни / деловодни број код 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 24/2017-ЈН од 03.03.2017. године, редни број јавне 

набавке 06/Р - 2017.     
    

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 06/Р-

2017  и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 06/Р-2017 ( 

заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 25/2017-ЈН од 

03.03.2017. 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 ), на својој интернет 

страници ( www.jpgradaccacak.co.rs ) и Порталу службених гласила и база прописа СГ 

Републике Србије. 

 

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 12.04.2017. године до 10 часова ( рок за подношење понуда ) поднете су 

понуде од стране следећих понуђача:   
 

1. ''ЛМ КОМЕРЦ'' привредно друштво за производњу, промет и услуге д.о.о. 

Обреновац, улица Војводе Мишића број 190, 11500 Обреновац - понуда поднета 

12.04.2017. године у 0858 часова ( понуда примљена и заведена од стране наручиоца 

- ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 175/2017-ЈН од 12.04.2017. 

године ), 
 

2. Привредно друштво за производњу, изградњу, инжењеринг и услуге 

''GRADCOOP'' д.о.о. Умка, улица Карађорђева број 8, 11260 Умка - понуда 

поднета 12.04.2017. године у 0925 часова              ( понуда примљена и заведена од 

стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 177/2017-

ЈН од 12.04.2017. године ), 
 

3. Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ратко Митровић 

construction'' д.о.о. Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, 32000 Чачак - 

понуда поднета 12.04.2017. године у 0928 часова ( понуда примљена и заведена од 

стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 179/2017-

ЈН од 12.04.2017. године ), 
 

4. Акционарско друштво за одржавање и изградњу магистралних и регионалних 

путева ''ПУТЕВИ'' Чачак, Улица 600 број 2, 32000 Чачак ( са подизвођачем 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, 

експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , 32000 Чачак )  - понуда 

поднета 12.04.2017. године у 0950 часова ( понуда примљена и заведена од стране 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 181/2017-ЈН од 

12.04.2017. године ), 

 

5. Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз, услуге и промет 

''ТРАНСПОРТ'' Придворица, Чачак, улица Придворица бб, 32000 Чачак и 

Грађевинска радња за пројектовање и изградњу ''ГАВРИЛОВИЋ 

ИНЖЕЊЕРИНГ'' Зоран Гавриловић предузетник, Чачак, улица Сомборска број 

2, 32000 Чачак и Предузеће за превоз робе у друмском саобраћају ''SIMKOP - 

YU'' д.о.о. Чачак, улица Николе Тесле бб, 32000 Чачак ( заједничка понуда - понуда 

коју је поднела група понуђача ) - понуда поднета 12.04.2017. године у 0951 часова ( 

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

деловодним бројем 183/2017-ЈН од 12.04.2017. 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 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 06/Р-

2017: 5 ( пет ). 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА  
 

Понуђач 1.           
 

''ЛМ КОМЕРЦ'' привредно друштво за производњу, промет и услуге д.о.о. 

Обреновац, улица Војводе Мишића број 190, 11500 Обреновац, телефон: 063/205-

540, телефакс: 011/87-21-181; електронска адреса ( e-mail ): 

lmkomerc.obrenovac@gmail.com; матични број: 20002034, ПИБ број: 103691389; број 

рачуна понуђача и назив банке: 160-375871-88 ''Banca Intesa'', лице овлашћено за 

потписивање уговора - законски заступник - директор Миодраг Лозо.     
 

 
 

Понуђач 2.           
 

Привредно друштво за производњу, изградњу, инжењеринг и услуге 

''GRADCOOP'' д.о.о. Умка, улица Карађорђева број 8, 11260 Умка, телефон: 

011/80-25-020, 80-26-720, телефакс: 011/77-04-024; електронска адреса ( e-mail ): 

gradcoop.1@gmail.com; матични број: 06325114, ПИБ број: 100420572; број рачуна 

понуђача и назив банке: 220-126760-52 ''ProCredit Bank'', 355-1020826-37 

''Војвођанска банка'', лице овлашћено за потписивање уговора - законски заступник - 

директор Немања Радојевић.        
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Понуђач 3.             
 

Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ратко Митровић 

construction'' д.о.о. Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, 32000 Чачак, 

телефон: 032/355-220, телефакс: 032/357-802; електронска адреса ( e-mail ): 

info@rmconstruction.co.rs; матични број: 20260424, ПИБ број: 104884983; број рачуна 

понуђача и назив банке: 155-10778-74 ''Halkbank'' a.d. Beograd, лице овлашћено за 

потписивање уговора - законски заступник - директор Душко Ћировић.       

 

Понуђач 4.        
 
 

Акционарско друштво за одржавање и изградњу магистралних и регионалних 

путева ''ПУТЕВИ'' Чачак, Улица 600 број 2, 32000 Чачак Чачак ( са подизвођачем 

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, 

експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , 32000 Чачак ) 

    

Основни подаци о понуђачу и подизвођачу:    
 

 

Понуђач:    
 

Акционарско друштво за одржавање и изградњу магистралних и регионалних 

путева ''ПУТЕВИ'' Чачак, Улица 600 број 2, 32000 Чачак, телефон: 032/374-590; 

факс: 032/379-450; електронска адреса ( e-mail ): putevi.cacak@strabag.com; матични 

број: 17041975; ПИБ број: 101108590; број рачуна: 265-3020310003593-40 отворен 

код ''Raiffeisen banka'' а.д. Београд; лице овлашћено за потписивање уговора - 

законски заступник: извршни директор Драган Ршумовић и извршни директор 

Драгана Владимировић ( ограничења супотписом другог извршног директора ).     

 

Подизвођач: 
  

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, 

експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , 32000 Чачак, матични 

број: 07999933; ПИБ број: 100483227; број рачуна: 265-3030310000027-18; законски 

заступник: директор Дејан Татовић. 

 
 

Понуђач 5.        
 

Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз, услуге и промет 

''ТРАНСПОРТ'' Придворица, Чачак, улица Придворица бб, 32000 Чачак и 

Грађевинска радња за пројектовање и изградњу ''ГАВРИЛОВИЋ 

ИНЖЕЊЕРИНГ'' Зоран Гавриловић предузетник, Чачак, улица Сомборска број 

2, 32000 Чачак и Предузеће за превоз робе у друмском саобраћају ''SIMKOP - 

YU'' д.о.о. Чачак, улица Николе Тесле бб, 32000 Чачак ( заједничка понуда - понуда 

коју је поднела група понуђача )  
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Основни подаци о члановима групе понуђача који су поднели заједничку 

понуду:               
 
 

Члан групе понуђача који су поднели заједничку понуду:   
 

Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз, услуге и промет 

''ТРАНСПОРТ'' Придворица, Чачак, улица Придворица бб, 32000 Чачак, телефон: 

032/320-060; телефакс: 032/55-63-294; електронска адреса ( e-mail ): 

dootransport@mts.rs; матични број: 07415931; ПИБ број: 101300425; број рачуна 

понуђача: 155-9999-83 отворен код ''Halkbank'' a.d. Beograd; лице овлашћено за 

потписивање уговора - законски заступник: директор Предраг Продановић.        
 

Члан групе понуђача који су поднели заједничку понуду:   
 

Грађевинска радња за пројектовање и изградњу ''ГАВРИЛОВИЋ 

ИНЖЕЊЕРИНГ'' Зоран Гавриловић предузетник, Чачак, улица Сомборска број 

2, 32000 Чачак, матични број: 55166846; ПИБ број: 101294266; број рачуна понуђача: 

105-35000-80, име особе за контакт - Зоран Гавриловић.   
 

Члан групе понуђача који су поднели заједничку понуду:   
 

Предузеће за превоз робе у друмском саобраћају ''SIMKOP - YU'' д.о.о. Чачак, 

улица Николе Тесле бб, 32000 Чачак, матични број: 20141034; ПИБ број: 104354404; 

број рачуна понуђача: 205-186624-03, име особе за контакт - Радован Недељковић.         

     
 

 

 

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

одржавање општинских и некатегорисаних путева на којима није завршна 

обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у тампону / ризла, шљунак и сл. ( све 

поправке на коловозима и објектима у склопу пута, замена, појачање или постављање 

новог застора на коловозима и другим елементима путног профила, остали радови на 

постојећим јавним путевима из надлежности предузећа ), редни број јавне набавке 

06/Р-2017, спроведен је дана 12.04.2017. године у просторијама наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак, са почетком у 1100 часова ( јавно отварање понуда ) и истом су 

присуствовали: 
 

за понуђача Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ратко 

Митровић construction'' д.о.о. Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, из 

Чачка - овлашћени представник понуђача за учествовање у поступку отварања 

понуда Марта Васиљевић ( ''у поступку отварања понуда могу активно учествовати 

само овлашћени представници понуђача'' - писмено овлашћење заведено код 

понуђача под заводним / деловодним бројем 140/1 од 12.04.2017. године ),  
 

за понуђача Акционарско друштво за одржавање и изградњу магистралних и 

регионалних путева ''ПУТЕВИ'' Чачак, Улица 600 број 2, из Чачка ( са 

подизвођачем Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и 

услуге, експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из Чачка ) - 

овлашћени представници понуђача за учествовање у поступку отварања понуда 

Славица Костић и Драгана Јовичић ( ''у поступку отварања понуда могу активно 

учествовати само овлашћени представници понуђача'' - писмено овлашћење заведено 

код понуђача под заводним / деловодним бројем 390/1 од 11.04.2017. године и 390/2 

од 11.04.2017. године ),  
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за понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз, услуге и промет 

''ТРАНСПОРТ'' Придворица, Чачак, улица Придворица бб, из Чачка и 

Грађевинска радња за пројектовање и изградњу ''ГАВРИЛОВИЋ 

ИНЖЕЊЕРИНГ'' Зоран Гавриловић предузетник, Чачак, улица Сомборска број 

2, из Чачка и Предузеће за превоз робе у друмском саобраћају ''SIMKOP - YU'' 

д.о.о. Чачак, улица Николе Тесле бб, из Чачка ( заједничка понуда - понуда коју је 

поднела група понуђача ) - овлашћени представник понуђача за учествовање у 

поступку отварања понуда Александар Бараћ ( ''у поступку отварања понуда могу 

активно учествовати само овлашћени представници понуђача'' - писмено овлашћење 

заведено код понуђача под заводним / деловодним бројем 321/17 од 12.04.2017. 

године ).  

 

Понуђачи ''ЛМ КОМЕРЦ'' привредно друштво за производњу, промет и услуге 

д.о.о. Обреновац, улица Војводе Мишића број 190, из Обреновца и Привредно 

друштво за производњу, изградњу, инжењеринг и услуге ''GRADCOOP'' д.о.о. 

Умка, улица Карађорђева број 8, из Умке, нису имали овлашћеног представника 

понуђача који може активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 
 

Отварању понуда присуствовао је и: Бојан Драшковић - 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 

185/2017-ЈН од 12.04.2017. године ) и горе наведеним ( означеним ) понуђачима који 

су имали 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, у којем је 

констатовано 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: 06/Р-20167 
 

Предмет јавне набавке: набавка радова - одржавање општинских и 

некатегорисаних путева на којима није завршна обрада у асфалтном застору, 

већ је коловоз у тампону / ризла, шљунак и сл. ( све поправке на коловозима и 

објектима у склопу пута, замена, појачање или постављање новог застора на 

коловозима и другим елементима путног профила, остали радови на постојећим јавним 

путевима из надлежности предузећа ) 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45233141 - Радови на одржавању путева 
 

Процењена вредност јавне набавке: 16.666.667,00 динара ( без ПДВ-а ) 
 

По годинама: 



2017. година - 14.166.667,00 динара ( без ПДВ-а ) 

2018. година -   2.500.000,00 динара ( без ПДВ-а ) 
 

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

радови - 1.3.11 Набавка радова - одржавање општинских и некатегорисаних путева 

на којима није завршна обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у тампону / ризла, 

шљунак и сл. ( све поправке на коловозима и објектима у склопу пута, замена, 

појачање или постављање новог застора на коловозима и другим елементима путног 

профила, остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа ) 

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 улица и путева ( реализација 

активности обухвата све поправке на коловозима и објектима у склопу пута, замена, 

појачање или постављање новог застора на коловозима и другим елементима путног 

профила, као и остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности 

предузећа )  
 

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 
 

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

''Градац'' Чачак, дана 25.04.2017. године часова приступила је прегледу и оцени поднетих 

понуда, односно стручној оцени поднетих понуда. 

 

На основу извештаја о стручној оцени понуда, директор наручиоца је дана 26.04.2017.године  

донео одлуку о додели уговора понуђачу Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз, 

услуге и промет ''ТРАНСПОРТ'' Придворица, Чачак, улица Придворица бб, из Чачка и 

Грађевинска радња за пројектовање и изградњу ''ГАВРИЛОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ'' 

Зоран Гавриловић предузетник, Чачак, улица Сомборска број 2, из Чачка и Предузеће за 

превоз робе у друмском саобраћају ''SIMKOP - YU'' д.о.о. Чачак, улица Николе Тесле бб, из 

Чачка ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 309-1/17 од 

10.04.2017. 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, понуђач  '' Gradcoop'' д.о.о. Umka  поднео је 

захтев за заштиту права, који је окончан решењем Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки бр.4-00-634/2017 од 10.07.2017. 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 01.08.2017. 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 04.08.2017. 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: ''ЛМ КОМЕРЦ''  д.о.о. 

Обреновац,  ''GRADCOOP'' д.о.о. Умка, ''Ратко Митровић construction'' д.о.о. Чачак и ''ПУТЕВИ''  

Чачак ( са подизвођачем ''ТАТОВИЋ'' Чачак ). 

 

Понуђач  Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз, услуге и промет ''ТРАНСПОРТ'' 

Придворица, Чачак, улица Придворица бб, из Чачка и Грађевинска радња за пројектовање и 

изградњу ''ГАВРИЛОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ'' Зоран Гавриловић предузетник, Чачак, улица 

Сомборска број 2, из Чачка и Предузеће за превоз робе у друмском саобраћају ''SIMKOP - YU'' 

д.о.о. Чачак је доставио наручиоцу допис означен као „ Допуна понуде и продужења рока 

важења понуде бр.309-1/17 од 10.04.2017.године“  примљен код наручиоца дана 

10.08.2017.године и заведен у деловодној књизи под бројем 1631/17-1-01. 
 

У садржини наведеног дописа именовани понуђач је навео да своју понуду услед измењених 

околности на тржишту које су настале у периоду од достављања понуде  коригује попустом у 

погледу укупно понуђене цене без ПДВ-а тако што умањује цену за износ од 13% у односу на 

укупно понуђену цену што представља линеарно умањење по свакој појединачној позицији 

предметне понуде.Такође, у задњем ставу дописа наводи да рок важења понуде са наведеном 

корекцијом- попустом одређује на 30 дана од дана достављања допуне понуде. 

 

Након разматрања  садржине предметног дописа, комисија за јавну набавку је донела одлуку да 

понуду понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз, услуге и промет 

''ТРАНСПОРТ'' Придворица, Чачак, улица Придворица бб, из Чачка и Грађевинска радња за 

пројектовање и изградњу ''ГАВРИЛОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ'' Зоран Гавриловић предузетник, 

Чачак, улица Сомборска број 2, из Чачка и Предузеће за превоз робе у друмском саобраћају 

''SIMKOP - YU'' д.о.о. Чачак не узме у разматрање  приликом нове стручне оцене обзиром да је 

понуђач својим дописом понудио промену садржине понуде у делу понуђене цене.Овакву 

одлуку Комисија за јавну набавку је донела имајући у виду следеће законске одредбе: 

 

Чл.93.ст.3. ЗЈН је прописано да „ Наручилац не може да захтева , дозволи или понуди 

промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, 

односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила 

одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе 

поступка јавне набавке.“ 

 

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 , остајући при свим елементима њене 

оригиналне садржине без икаквих измена, таква понуда може бити предмет стручне оцене. 

Уколико се пак, понуђач не сагласи да продужи рок важности своје понуде без измене њене 

садржине, такав његов поступак има правни значај одустанка од предметне јавне набавке. 

 

 

 

У складу са Законом о јавним набавкама и налозима Републичке комисије датим у образложењу 

означеног решења, 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 Привредно друштво за производњу, изградњу, инжењеринг и 

услуге ''GRADCOOP'' д.о.о. Умка, улица Карађорђева број 8, из Умке, понуда број 26/17 од 

05.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 12.142.800,00 динара без ПДВ-а, не садржи 

битне недостатке 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 Оливера Ж. Богићевић - Јовановић, лиценца бр. 

415 Ф337 10, члан ИКС-а и да јој 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 поднетих у предметном отвореном поступку јавне 

набавке, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да понуде: 
 

понуђача ''ЛМ КОМЕРЦ'' привредно друштво за производњу, промет и услуге д.о.о. 

Обреновац, улица Војводе Мишића број 190, из Обреновца, понуда број 148/017 од 06.04.2017. 

године, са укупно понуђеном ценом од 13.972.000,00 динара без ПДВ-а 
 

и 
 

понуђача Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ратко Митровић 

construction'' д.о.о. Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, из Чачка, понуда број 140 од 

12.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 15.510.500,00 динара без ПДВ-а 
 



и   
 

понуђача Акционарско друштво за одржавање и изградњу магистралних и регионалних 

путева ''ПУТЕВИ'' Чачак, Улица 600 број 2, из Чачка ( са подизвођачем Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - импорт 

''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из Чачка ), понуда број 310 од 23.03.2017. године, са 

укупно понуђеном ценом од 15.831.223,00 динара без ПДВ-а 
 

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 горе наведених понуђача ( понуда 

за које је утврђено да не садрже битне недостатке ), а у погледу потпуног испуњавања свих 

техничких спецификација, односно утврђивању да ли су те понуде одговарајуће. 
 

За понуде поднете у предметном отвореном поступку јавне набавке од стране: 
 

понуђача ''ЛМ КОМЕРЦ'' привредно друштво за производњу, промет и услуге д.о.о. 

Обреновац, улица Војводе Мишића број 190, из Обреновца 

и   

понуђача Привредно друштво за производњу, изградњу, инжењеринг и услуге 

''GRADCOOP'' д.о.о. Умка, улица Карађорђева број 8, из Умке 
 

и 
 

понуђача Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ратко Митровић 

construction'' д.о.о. Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, из Чачка 
 

и   
 

понуђача Акционарско друштво за одржавање и изградњу магистралних и регионалних 

путева ''ПУТЕВИ'' Чачак, Улица 600 број 2, из Чачка ( са подизвођачем Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - импорт 

''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из Чачка ), 
 

 

Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је 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 поднетих понуда од стране горе наведених понуђача, односно утврђивању да 

ли су поднете понуде у предметном отвореном поступку јавне набавке прихватљиве, и том 

приликом утврдила је да понуде: 
 

понуђача ''ЛМ КОМЕРЦ'' привредно друштво за производњу, промет и услуге д.о.о. 

Обреновац, улица Војводе Мишића број 190, из Обреновца, понуда број 148/017 од 06.04.2017. 

године, са укупно понуђеном ценом од 13.972.000,00 динара без ПДВ-а 

и 

понуђача Привредно друштво за производњу, изградњу, инжењеринг и услуге 

''GRADCOOP'' д.о.о. Умка, улица Карађорђева број 8, из Умке, понуда број 26/17 од 

05.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 12.142.800,00 динара без ПДВ-а 
 

и 
 



понуђача Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ратко Митровић 

construction'' д.о.о. Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, из Чачка, понуда број 140 од 

12.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 15.510.500,00 динара без ПДВ-а 
 

и  
 

понуђача Акционарско друштво за одржавање и изградњу магистралних и регионалних 

путева ''ПУТЕВИ'' Чачак, Улица 600 број 2, из Чачка ( са подизвођачем Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - импорт 

''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из Чачка ), понуда број 310 од 23.03.2017. године, са 

укупно понуђеном ценом од 15.831.223,00 динара без ПДВ-а 
 

 
 

не прелазе износ процењене вредности јавне набавке - процењена вредност од 

16.666.667,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) садржана у Одлуци о покретању предметног 

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

24/2017-ЈН од 03.03.2017. године ) и констатована у Записнику о отварању понуда ( заводни / 

деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 185/2017-ЈН од 12.04.2017. 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 је у предметном отвореном поступку јавне набавке поднето 4 

(четири) 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 

Привредно друштво за производњу, 

изградњу, инжењеринг и услуге 

''GRADCOOP'' д.о.о. Умка 

 
 

12.142.800,00 

 

1. 

 
''ЛМ КОМЕРЦ''  

привредно друштво за производњу, промет и услуге 

д.о.о. Обреновац 

 

 
 

13.972.000,00 

 

 
2. 

 
Привредно друштво за извођење грађевинских радова  

''Ратко Митровић construction'' д.о.о. Чачак 

 

 

 
 

15.510.500,00 

 

 
3. 

 
Акционарско друштво за одржавање и изградњу 

магистралних и регионалних путева  

''ПУТЕВИ'' Чачак 

 (са подизвођачем Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, промет и услуге, 

експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак) 

 

 

 

 
 

15.831.223,00 

 

 
 

4. 

  

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 Привредно друштво за производњу, изградњу, инжењеринг и услуге 

''GRADCOOP'' д.о.о. Умка, улица Карађорђева број 8, из Умке, понуда број 26/17 од 05.04.2017. 

године, са укупно понуђеном ценом од 12.142.800,00 динара без ПДВ-а. 

Укупно понуђена цена из понуде понуђача Привредно друштво за производњу, изградњу, 

инжењеринг и услуге ''GRADCOOP'' д.о.о. Умка, улица Карађорђева број 8, из Умке, понуда број 

26/17 од 05.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 12.142.800,00 динара без ПДВ-а: 

    

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

 
ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

НА КОЈИМА НИЈЕ ЗАВРШНА ОБРАДА 

У АСФАЛТНОМ ЗАСТОРУ, ВЕЋ ЈЕ КОЛОВОЗ  

У ТАМОПНУ / РИЗЛА, ШЉУНАК И СЛ. 

( све поправке на коловозима и објектима у склопу пута, замена, појачање или постављање новог застора 

на коловозима и другим елементима путног профила, остали радови на постојећим јавним путевима из 

надлежности предузећа  
 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 06/Р-2017 
( ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ) 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

( у динарима без ПДВ-а ) 
12.142.800,00 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а: 

( у динарима ) 
2.428.560,00 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

( у динарима са ПДВ-ом ) 
14.571.360,00 

 



 

 

 
 

 


