
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број одлуке: 730/2017-ЈН 

Датум: 28.11.2017. године 
  

 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 

68/15 ),  директор наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак  доноси:    
 
 

 

О   Д   Л   У   К   У 
о додели уговора                     

                     

   

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу 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 1394 од 

09.11.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 15.473.330,00 динара без ПДВ-а, по 

спроведеном отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - радови на редовном 

одржавању градских саобраћајница ( све поправке коловоза, тротоара, објеката у 

склопу улице и на јавним површинама, замена, поправка или постављање новог 

застора на саобраћајницама, тротоарима и јавним површинама ) - у даљем тексту: 

радови на редовном одржавању градских саобраћајница, редни број 20/Р-2017.              
 

Укупно понуђена цена из понуде 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 

1394 од 09.11.2017. године:  

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК   

ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА РАДОВА 
 

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ  

ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА 

( све поправке коловоза, тротоара, објеката у склопу улице и на јавним 

површинама, замена, поправка или постављање новог застора на 

саобраћајницама, тротоарима и јавним површинама ) 
у даљем тексту: радови на редовном одржавању градских саобраћајница  

 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 20/Р-2017 
 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( у динарима без ПДВ-а ): 15.473.330,00 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а ( у динарима ): 3.094.666,00 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( у динарима са ПДВ-ом ): 18.567.996,00 



 

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 20.10.2017. године донео Одлуку о покретању 

отвореног поступка јавне набавке - набавка радова - радови на редовном одржавању 

градских саобраћајница, заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 

641/2017-ЈН од 20.10.2017. године, редни број јавне набавке 20/Р-2017.       
    

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 20/Р-2017                     

( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 641/2017-ЈН од 20.10.2017. 

године ) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 20/Р-2017 ( заводни / 

деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 642/2017-ЈН од 20.10.2017. 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. и ст. 2. , 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 својој интернет страници ( www.jpgradaccacak.co.rs ), 

као и позив за подношење понуда на Порталу службених гласила и база прописа СГ 

Републике Србије ( www.slglasnik.com/portal-sluzbenih-glasila-republike-srbije-i-baza-propisa ).   
 

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

редовном одржавању градских саобраћајница, редни број јавне набавке 20/Р-2017, 

спроведен је дана 22.11.2017. године у просторијама наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, са 

почетком у 1100 часова ( јавно отварање понуда ) и о истом је наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак у 

складу са чл. 104. 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 716/2017-ЈН од 22.11.2017. године ). 
 

 

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

''Градац'' Чачак, данa 28.11.2017. године са почетком у 1115 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 728/2017-ЈН од 28.11.2017. године, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' 

Чачак констатовала је следеће: 
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште 

и путеве ''Градац'' Чачак, улица Цара Лазара број 51, Чачак, телефон: 032/303-200, факс: 

032/303-209, e-mail: kontakt@jpgradaccacak.co.rs, матични број: 07242999, ПИБ број: 

101122299, шифра делатности: 4211 - изградња путева и аутопутева, директор - лице 

овлашћено за заступање: Драган Вукајловић, дипл.грађ.инж. 

 

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: 20/Р-2017 
 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.jpgradaccacak.co.rs/
http://www.slglasnik.com/portal-sluzbenih-glasila-republike-srbije-i-baza-propisa
mailto:kontakt@jpgradaccacak.co.rs


Предмет јавне набавке: набавка радова - радови на редовном одржавању градских 

саобраћајница ( све поправке коловоза, тротоара, објеката у склопу улице и на јавним 

површинама, замена, поправка или постављање новог застора на саобраћајницама, 

тротоарима и јавним површинама ) - у даљем тексту: радови на редовном одржавању 

градских саобраћајница 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45233141 - Радови на одржавању путева 
 

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

 

Позиција ( редни број ) у Плану набавки - Измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. 

годину 

радови - 1.3.13 Набавка радова - радови на редовном одржавању градских саобраћајница 
  
 

Позиција у Програму пословања за 2017. годину - Измене и допуне Програма пословања за 2017. 

годину 

Измене и допуне Програма пословања ЈП ''Градац'' Чачак за 2017. годину - Измене и допуне 

Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на 

територији града за 2017. годину, део програма одржавање улица и путева 
 

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 20/Р-2017             

( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 641/2017-ЈН од 20.10.2017. 

године ) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 20/Р-2017 ( заводни / 

деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 642/2017-ЈН од 20.10.2017. 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. и ст. 2. , 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 својој интернет страници ( www.jpgradaccacak.co.rs ), као и 

позив за подношење понуда на Порталу службених гласила и база прописа СГ Републике 

Србије ( www.slglasnik.com/portal-sluzbenih-glasila-republike-srbije-i-baza-propisa ).   
 

У року предвиђеном за подношење понуда није било захтева заинтересованих лица за додатним 

информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, указивања на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, као ни измена и допуна 

конкурсне документације од стране наручиоца овлашћеника. 
 

На основу позива за подношење понуда у предметном отвореном поступку јавне набавке ( у року 

одређеном у позиву за подношење понуда ), благовремено, тј. до дана 22.11.2017. године до 10 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.jpgradaccacak.co.rs/
http://www.slglasnik.com/portal-sluzbenih-glasila-republike-srbije-i-baza-propisa


1. Акционарско друштво за одржавање и изградњу магистралних и регионалних путева 

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

одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, 

Улица 558. б.б. , 32000 Чачак )  - понуда поднета 22.11.2017. године у 0820 часова ( понуда 

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

707/2017-ЈН од 22.11.2017. године ), 
 

2. Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ratko Mitrovic construction'' 

ДОО Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, 32000 Чачак - понуда поднета 22.11.2017. 

године у 0918 часова ( понуда примљена и заведена од стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 

под заводним / деловодним бројем 713/2017-ЈН од 22.11.2017. 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 ). 
 

У року за подношење понуда, дана 22.11.2017. године у 0830 часова поднета је понуда понуђача  

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

''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , 32000 Чачак ( понуда примљена и заведена од стране 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 711/2017-ЈН од 22.11.2017. 

године ). Наведени понуђач је истог дана у 0955 часова поднео допис наручиоцу којим опозива 

своју понуду поднету у предметном поступку јавне набавке ( акт примљен и заведен од стране 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 715/2017-ЈН  од 22.11.2017. 

године ). Обзиром да је опозив понуде поднет у року за подношење понуда и да су се тиме 

стекли услови за повраћај понуде, наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак је исту неотворену вратио 

именованом понуђачу.  
 

Неблаговремено поднетих понуда није било. 
 

Укупан број поднетих понуда у отвореном поступку јавне набавке редни број 20/Р-2017:                     

2 ( две ). 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА  

 
 

Понуђач 1.        
 

 

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'' a.d. Beograd; 

лице овлашћено за потписивање уговора - законски заступник: извршни директор Драгана 

Владимировић и извршни директор Светлана Милински ( ограничења супотписом другог 

извршног директора ).  

mailto:putevi.cacak@strabag.com


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 отворен код ''Raiffeisen Bank'' a.d. 

Beograd; законски заступник: директор Дејан Татовић.  
 

 

 

Понуђач 2.               
 

Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ratko Mitrovic construction'' 

ДОО Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, 32000 Чачак, телефон: 032/355-220; факс: 

032/355-202; електронска адреса ( e-mail ): info@rmconstruction.co.rs; матични број: 20260424; 

ПИБ број: 104884983; број рачуна: 155-10778-74 отворен код ''Halkbank'' a.d. Beograd; лице 

овлашћено за потписивање уговора - законски заступник: директор Душко Ћировић.  

 

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

редовном одржавању градских саобраћајница, редни број јавне набавке 20/Р-2017, 

спроведен је дана 22.11.2017. године у просторијама наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, са 

почетком у 1100 часова     ( јавно отварање понуда ) и истом су присуствовали:       
 
 

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 представник понуђача 

за учествовање у поступку отварања понуда Драгана Јовичић ( ''у поступку отварања понуда 

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

заведено код понуђача под заводним / деловодним бројем 1449/2 од 22.11.2017. године ),         
 

 

 

за понуђача Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ratko Mitrovic 

construction'' ДОО 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 

682/1 од 22.11.2017. године ).     
 

 

Отварању понуда присуствовао је и: Бојан Драшковић - шеф службе за јавне набавке 

наручиоца - 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 716/2017-ЈН од 22.11.2017. 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 овлашћених 

представника понуђача ). 

 

 

 

 

 

mailto:info@rmconstruction.co.rs


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

''Градац'' Чачак приступила је прегледу и оцени поднетих понуда, односно стручној оцени 

благовремено поднетих понуда. 
 

У складу са Законом о јавним набавкама, 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 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 наведених понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' 

Чачак је утврдила да понуде:  
 

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 1394 од 09.11.2017. године, са 

укупно понуђеном ценом од 15.473.330,00 динара без ПДВ-а, 
 

понуђача Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ratko Mitrovic 

construction'' ДОО Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, из Чачка, понуда број 682 од 

22.11.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 16.063.420,00 динара без ПДВ-а,     
 

не садрже битне недостатке.    

 

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

је приступила испитивању понуда поднетих од стране горе означених 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 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 1394 од 09.11.2017. године, са 

укупно понуђеном ценом од 15.473.330,00 динара без ПДВ-а, 
 

понуђача Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ratko Mitrovic 

construction'' ДОО Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, из Чачка, понуда број 682 од 

22.11.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 16.063.420,00 динара без ПДВ-а,     
 

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 приступила је оцени 

прихватљивости понуда поднетих од стране 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 ), 
 

Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ratko Mitrovic construction'' ДОО 

Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, из Чачка, 
 

односно утврђивању да ли су горе означене понуде прихватљиве, и том приликом утврдила је 

да понуде понуђача ( укупна понуђена вредност - понуђена цена из понуда 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 1394 од 09.11.2017. године, са укупно понуђеном ценом 

од 15.473.330,00 динара без ПДВ-а, 
 

Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ratko Mitrovic construction'' ДОО 

Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, из Чачка, понуда број 682 од 22.11.2017. године, 

са укупно понуђеном ценом од 16.063.420,00 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 

641/2017-ЈН од 20.10.2017. године ) и констатована у Записнику о отварању понуда ( заводни / 

деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 716/2017-ЈН од 22.11.2017. 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 2          

( две ) 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 

 

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 ) 
 
 

 

 

 

 

 

15.473.330,00 
 

 

 

 

 

 

1. 
 

 

Привредно друштво за извођење грађевинских радова  

''Ratko Mitrovic construction'' ДОО Чачак  

 

 
 
 

 

 

16.063.420,00 
 
 

 

 

2. 
 
 

 

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 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 1394 од 09.11.2017. године, 

са укупно понуђеном ценом од 15.473.330,00 динара без ПДВ-а:         

 
 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК   

ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА РАДОВА 
 

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ  

ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА 

( све поправке коловоза, тротоара, објеката у склопу улице и на јавним 

површинама, замена, поправка или постављање новог застора на 

саобраћајницама, тротоарима и јавним површинама ) 
у даљем тексту: радови на редовном одржавању градских саобраћајница  

 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 20/Р-2017 
 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

( у динарима без ПДВ-а ) 
 

15.473.330,00 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а: 

( у динарима ) 
3.094.666,00 

 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

( у динарима са ПДВ-ом ) 
18.567.996,00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


