
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број одлуке: 278/2017-ЈН 

Датум: 19.05.2017. 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 ''СИГНАЛ'' предузеће за израду и одржавање 

саобраћајне сигнализације, пројектовање и инжењеринг ДОО Сомбор, Улица 

Централа број 30, из Сомбора ( са подизвођачем Привредно друштво за производњу, 

трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ СИСТЕМ'' ДОО Краљево, Улица Београдска број 

19, из Краљева ), понуда број 110/17 од 24.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом 

од 1.980.275,00 динара без ПДВ-а,  по спроведеном отвореном поступку јавне набавке - 

набавка радова – радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на 

путевима ван града, редни број 11/Р-2017.        
 

Укупно понуђена цена из понуде понуђача ''СИГНАЛ'' предузеће за израду и 

одржавање саобраћајне сигнализације, пројектовање и инжењеринг ДОО Сомбор, 

Улица Централа број 30, из Сомбора ( са подизвођачем Привредно друштво за 

производњу, трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ СИСТЕМ'' ДОО Краљево, Улица 

Београдска број 19, из Краљева ), понуда број 110/17 од 24.04.2017. године, са укупно 

понуђеном ценом од 1.980.275,00 динара без ПДВ-а:  

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАДОВА  
 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА 

ПУТЕВИМА ВАН ГРАДА 
 

 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 11/Р-2017 
( ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ) 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима без ПДВ-а ): 
1.980.275,00 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а:  

( у динарима ): 
396.055,00 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима са ПДВ-ом ): 
2.376.330,00 

 

 



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 04.04.2017. године донео Одлуку о 

покретању отвореног поступка јавне набавке - набавка радова – радови на 

одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на путевима ван града 
заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 137/2017-ЈН од 

04.04.2017. године, редни број јавне набавке 11/Р - 2017.       
    

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 11/Р-

2017 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 11/Р-2017 ( 

заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 138/2017-ЈН од 

04.04.2017. 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 вертикалне саобраћајне сигнализације на путевима ван 

града , редни број јавне набавке 11/Р-2017, спроведен је дана 05.05.2017. 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 259/2017-

ЈН од 05.05.2017. године )и истом су присуствовали:     
 

 

за 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 )  - 

овлашћени представник понуђача за учествовање у поступку отварања понуда Бранко 

Тирагић ( ''у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача'' - писмено овлашћење заведено код понуђача под заводним / 

деловодним бројем 0405-17-2ОВ од 04.05.2017. године ), 
 

за понуђача Милисав Шипетић предузетник Самостална занатска радња ''МАШИНАЦ'' 

Чачак, Улица Драгомира Ружичића број 20, из Чачка - овлашћени представник понуђача за 

учествовање у поступку отварања понуда Милисав Шипетић ( ''у поступку отварања понуда 

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

заведено код понуђача под заводним / деловодним бројем 13-2017 од 04.05.2017. године ).  

 

 

Понуђач ''СИГНАЛ'' предузеће за израду и одржавање саобраћајне сигнализације, 

пројектовање и инжењеринг ДОО Сомбор, Улица Централа број 30, из Сомбора ( са 

подизвођачем Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ 

СИСТЕМ'' ДОО Краљево, Улица Београдска број 19, из Краљева ), није имао овлашћеног 

представника понуђача који може активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 
 
 

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


Отварању понуда нису присуствовала друга лица. 

 
 

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

- ЈП ''Градац'' Чачак, данa 19.05.2017. године са почетком у 0830 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 277/2017-ЈН од 19.05.2017. 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: 11/Р-20167 
 

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

сигнализације на путевима ван града 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45233290 - Постављање саобраћајних знакова 
 

Процењена вредност јавне набавке: 2.083.333,00 динара ( без ПДВ-а ) 
 

По годинама: 

2017. година - 1.791.667,00 динара ( без ПДВ-а ) 

2018. година -    291.667,00 динара ( без ПДВ-а ) 
 

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

радови - 1.3.6 Набавка радова - радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на 

путевима ван 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 праћење, 

евидентирање, пројектовање, набавку, замену - постављање, унос и измене података у 

катастру саобраћајне сигнализације )  
 

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 11/Р-2017 ( 

заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 137/2017-ЈН од 04.04.2017. године 

) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 11/Р-2017 ( заводни / деловодни 

број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 138/2017-ЈН од 04.04.2017. 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 измену конкурсне 

документације и објаву исте у складу са законом ( Измена конкурсне документације заводни / 

деловодни број код наручиоца 219/2017-ЈН од 21.04.2017. године ). 
 

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 у предметном отвореном поступку јавне набавке ( у року 

одређеном у позиву за подношење понуда ), благовремено, тј. до дана 05.05.2017. године до 10 

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

 

1. ''СИГНАЛ'' предузеће за израду и одржавање саобраћајне сигнализације, пројектовање и 

инжењеринг ДОО Сомбор, Улица Централа број 30, 25000 Сомбор ( са подизвођачем 

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ СИСТЕМ'' ДОО 

Краљево, Улица Београдска број 19 , 36000 Краљево )  - понуда поднета 04.05.2017. године у 

1135 часова ( понуда примљена и заведена од стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под 

заводним / деловодним бројем 250/2017-ЈН од 04.05.2017. године ), 
 

2. ''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 253/2017-ЈН од 05.05.2017. године ), 
 

3. Милисав Шипетић предузетник Самостална занатска радња ''МАШИНАЦ'' Чачак, 

Улица Драгомира Ружичића број 20, 32000 Чачак - понуда поднета 05.05.2017. године у 0850 

часова              ( понуда примљена и заведена од стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под 

заводним / деловодним бројем 256/2017-ЈН од 05.05.2017. 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 

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 11/Р-2017: 3 ( 

три ). 

 

 

 

 

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


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА  
 

Понуђач 1.        
 
 

''СИГНАЛ'' предузеће за израду и одржавање саобраћајне сигнализације, пројектовање 

и инжењеринг ДОО Сомбор, Улица Централа број 30, 25000 Сомбор ( са подизвођачем 

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ СИСТЕМ'' ДОО 

Краљево, Улица Београдска број 19 , 36000 Краљево )   

 

Основни подаци о понуђачу и подизвођачу:    
  

 

Понуђач: 
 

''СИГНАЛ'' предузеће за израду и одржавање саобраћајне сигнализације, пројектовање и 

инжењеринг ДОО Сомбор, Улица Централа број 30, 25000 Сомбор, телефон: 025/428-459, 

025/428-459; факс: 025/428-459, 025/420-470; електронска адреса ( e-mail ): 

komercijala@signal.co.rs; матични број: 08265330; ПИБ број: 100122798; број рачуна: 180-

3101210042315-57 отворен код ''Alpha banka'' а.д. Београд; лице овлашћено за потписивање 

уговора: Жељко Секулић.     

 

Подизвођач: 
  

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ СИСТЕМ'' ДОО 

Краљево, Улица Београдска број 19 , 36000 Краљево, матични број: 20156350; ПИБ број: 

104410748. 
 

Понуђач 2.            
 

''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.        
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Понуђач 3.           
 

Милисав Шипетић предузетник Самостална занатска радња ''МАШИНАЦ'' Чачак, 

Улица Драгомира Ружичића број 20, 32000 Чачак, телефон: 032/368-833; факс: 032/368-833; 

електронска адреса ( e-mail ): masinac.cacak@gmail.com; матични број: 55547840; ПИБ број: 

101115343; број рачуна: 310-214767-89 отворен код ''NLB banka'' a.d. Beograd; лице овлашћено 

за потписивање уговора: Милисав Шипетић.  
 

 

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

одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на путевима ван града, редни број 

јавне набавке 11/Р-2017, спроведен је дана 05.05.2017. године у просторијама наручиоца - ЈП 

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

присуствовали: 
 

 

за 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 )  - 

овлашћени представник понуђача за учествовање у поступку отварања понуда Бранко 

Тирагић ( ''у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача'' - писмено овлашћење заведено код понуђача под заводним / 

деловодним бројем 0405-17-2ОВ од 04.05.2017. године ), 
 

за понуђача Милисав Шипетић предузетник Самостална занатска радња ''МАШИНАЦ'' 

Чачак, Улица Драгомира Ружичића број 20, из Чачка - овлашћени представник понуђача за 

учествовање у поступку отварања понуда Милисав Шипетић ( ''у поступку отварања понуда 

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

заведено код понуђача под заводним / деловодним бројем 13-2017 од 04.05.2017. године ).  

 

 

Понуђач ''СИГНАЛ'' предузеће за израду и одржавање саобраћајне сигнализације, 

пројектовање и инжењеринг ДОО Сомбор, Улица Централа број 30, из Сомбора ( са 

подизвођачем Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ 

СИСТЕМ'' ДОО Краљево, Улица Београдска број 19, из Краљева ), није имао овлашћеног 

представника понуђача који може активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 
 

 

Отварању понуда нису присуствовала друга лица. 
 

 

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 259/2017-ЈН од 05.05.2017. 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 понуђачу који није учествовао у поступку отварања понуда ( понуђачу који није 

имао овлашћеног представника понуђача на отварању понуда ) доставио записник у законом 

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

''Градац'' Чачак, дана 19.05.2017. године са почетком у 0830 часова приступила је прегледу и 

оцени поднетих понуда, односно стручној оцени 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 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 2804/17 од 28.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 1.571.485,00 динара 

без ПДВ-а, садржи битан недостатак понуде.    
 

Наиме, увидом у понуду 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 ), 

Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак утврдила је да је именовани понуђач 

у својој понуди доставио Потврду број 12-02/223802 која је издата 31.05.2016. године од стране 

Инжењерске коморе Србије на носиоца лиценце Ранка М. Лукића, лиценца број 470 Ј290 15 као 

један од кумулативно предвиђених доказа за додатни услов за учешће у предметном поступку 

јавне набавке ''Кадровски капацитет'' ( неопходан кадровски капацитет ) - доказ предвиђен у 

одељку - IV - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона о јавним 

набавкама, тачка 4) Кадровски капацитет ( стране 12 и 13 - по измени конкурсне документације 

од 21.04.2017. године ), као доказ да је носилац лиценце чија се лиценца подноси члан 

Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. 
 

Увидом у предметну конкурсну документацију од стране Комисије за јавну набавку - наручиоца 

ЈП ''Градац'' Чачак, утврђено је да је наручилац предвидео захтев да Потврда Инжењерске 

коморе Србије којом се доказује да је носилац лиценце чија се лиценца подноси члан 

Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета мора 

бити издата у текућој 2017-ој. години ( страна 13 - по измени конкурсне документације 

од 21.04.2017. године ).   
 

 

 

 

 



Чланом 61. ст. 1. ЗЈН је прописано да је наручилац дужан да припреми конкурсну 

документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. У 

циљу поштовања ове одредбе, обавеза је наручиоца да у што већој мери прецизира конкурсну 

документацију, да све захтеве, доказе, обрасце и др. дефинише на транспарентан и разумљив 

начин, што је у конкретном случају и учињено приликом прописивања конкретног доказа - 

''Потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је носилац лиценце чија се лиценца 

подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није 

одузета ( потврда мора бити издата у текућој 2017-ој. години )''. 

  
 

Увидом у понуду именованог понуђача утврђено је да је исти доставио доказе којим је доказао 

да има у радном односу на неодређено време једног дипломираног инжењера саобраћаја са 

одговарајућом личном лиценцом ИКС-а број 470 Ј290 15, изјаву, копију лиценце, образац 

Фонда ПИО - М образац, што су неспорне чињенице, а такође неспорна је и чињеница да је овај 

понуђач у својој понуди доставио Потврду ИКС-а издату у 2016. години, а не у 2017. години 

како је то захтевано конкурсном документацијом.  
 

Конкретна Потврда ИКС-а издаје се на лични захтев лица - носиоца лиценце и то лице 

потврдом доказује да је у тренутку издавања члан Инжењерске коморе Србије и да му 

одлуком Суда части лиценца није одузета. 
 

 

Такође, Комисија за јавну набавку истиче да до истека рока за подношење понуда ниједно 

заинтересовано лице није упутило захтев наручиоцу за додатним појашњењима конкурсне 

документације или уоченим неправилностима и недостацима у истој у складу са чл. 63. ст. 2. 

ЗЈН, а које се односе на Потврду ИКС, из чега се изводи закључак да понуђачи нису имали било 

какве дилеме или неразумевања у погледу овог доказа. 
 

Увидом у понуде осталих понуђача који су поднели понуде у предметном поступку јавне 

набавке, Комисија за јавну набавку - наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак утврдила је да су у садржини 

својих понуда, а у делу доказа којим се доказује испуњеност додатног услова ''Кадровски 

капацитет''                      ( неопходан кадровски капацитет ) остали понуђачи доставили Потврде 

Инжењерске коморе Србије које су издате у текућој 2017-ој. години, и то: 
 

понуђач ''СИГНАЛ'' предузеће за израду и одржавање саобраћајне сигнализације, 

пројектовање и инжењеринг ДОО Сомбор, Улица Централа број 30, из Сомбора ( са 

подизвођачем Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ 

СИСТЕМ'' ДОО Краљево, Улица Београдска број 19, из Краљева ) - доставио Потврду 

Инжењерске коморе Србије број 12-02/262930 издату 26.04.2017. године која се односи на Илију 

Д. Магазина, дипломираног инжењера саобраћаја носиоца лиценце број 470 6635 04 за 

одговорног извођача радова саобраћајне сигнализације, 
 

понуђач Милисав Шипетић предузетник Самостална занатска радња ''МАШИНАЦ'' 

Чачак, Улица Драгомира Ружичића број 20, из Чачка - доставио Потврду Инжењерске коморе 

Србије број 12-02/259256 издату 20.03.2017. године која се односи на Борка З. Илића, 

дипломираног грађевинског инжењера носиоца лиценце број 415 4958 04 за одговорног извођача 

радова саобраћајница и Потврду Инжењерске коморе Србије број 12-02/259255 издату 

20.03.2017. године која се такође односи на Борка З. Илића, дипломираног грађевинског 

инжењера носиоца лиценце број 410 Д294 09 за одговорног извођача радова грађевинских 

конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње.  
 



На основу неспорне чињенице да су сви остали понуђачи у предметном поступку јавне набавке 

доставили потврде Инжењерске коморе Србије издате у текућој 2017. години, Комисија за јавну 

набавку је оценила да није постојала сметња да било који понуђач од момента објављивања 

позива за подношење понуда и конкурсне документације до истека рока за подношење понуда, 

затражи издавање такве потврде од надлежне институције и да исту благовремено добије како би 

испунио захтев наручиоца прописан конкурсном документацијом на јасан и прецизан начин. 
 

По оцени Комисије за јавну набавку, Потврда ИКС-а која је издата дана 31.05.2016. године од 

стране Инжењерске коморе Србије на носиоца лиценце Ранка М. Лукића доказује да је носилац 

лиценце на дан издавања ( in momento ) исте био члан Инжењерске коморе Србије и да му на тај 

дан лиценца није била одузета, али да овај понуђач није доказао да је носилац лиценце био члан 

Инжењерске коморе Србије у 2017-ој. години, нити је доказао да му у 2017-ој. години лиценца 

није одузета. 
 

С обзиром да је наручилац је у предметној конкурсној документацији -  поглавље IV ''Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упуство како се доказује испуњеност 

тих услова'', одељак - IV - 2 ''Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. 

Закона о јавним набавкама, одредио додатне услове за учешће у предметном отвореном поступку 

јавне набавке, као и начин на који се доказује испуњеност тих услова, односно доказе које је 

потребно доставити у понуди од стране понуђача како би се доказала испуњеност тих услова, и 

како је на недвосмислен и поуздан начин утврђено да именовани понуђач у садржини своје 

понуде није доставио Потврду Инжењерске коморе Србије  која је издата у текућој 2017-ој 

години, као један од кумулативно предвиђених доказа за додатни услов за учешће у предметном 

поступку јавне набавке ''Кадровски капацитет'' ( неопходан кадровски капацитет ), то по оцени 

Комисије за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, понуда овог понуђача садржи битан 

недостатак из чл. 106. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, обзиром да овај понуђач из горе изнетих разлога није 

доказао да испуњава предметни додатни услов у погледу кадровског капацитета на начин и у 

складу са захтевима прописаним конкурсном документацијом.       

 

На основу горе утврђеног чињеничног стања, односно утврђеног битног недостатака понуде из 

чл. 106. ст. 1. тч. 2) Закона о јавним набакама, а сагласно чл. 107. ст. 1. Закона о јавним набавкама 

којим је прописана дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени 

понуде, 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 вредости јавне набавке'' - чл. 3. ст. 1. тч. 33) Закона о јавним 

набавкама ), Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је понуду поднету 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 ) одбила као 

неприхватљиву. 

   

Прегледом понуде понуђача Милисав Шипетић предузетник Самостална занатска радња 

''МАШИНАЦ'' Чачак, Улица Драгомира Ружичића број 20, из Чачка, понуда број 14-2017 од 

04.05.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 1.603.150,00 динара без ПДВ-а, утврђено је да 

је у садржини исте овај понуђач доставио писмо о намерама банке за отклањање грешака у 

гарантном року издато од стране ''NLB banka'' a.d. Beograd  означено као Писмо о намерама банке 

бр. ПО2017/8 од 03.05.2017. године. 
                                              



Конкурсном документацијом на страни 21, у делу ''Садржина понуде'' наручилац је прописао да 

између осталог понуда мора да садржи и Писма о намерама банке за издавање банкарских 

гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, па је на странама 27 

- 28 предметне конкурсне документације, а у складу са Правилником о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова наручилац је прописао податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

финансијског испуњења обавеза понуђача. Па тако, у овом делу који се односи на инструменте 

финансијског обезбеђења наручилац је предвидео обавезу да је сваки понуђач дужан да у понуди 

достави поред писма о намерама банке за издавање безусловне и плативе на први позив 

банкарске гаранције за добро извршење посла и писмо о намерама банке за издавање 

безусловне и плативе на први позив банкарске гаранције за отклањање грешака у 

гарантном року. 
 

Што се тиче тренутка настанка обавезе понуђача за предају банкарских гаранција, наручилац је 

предвидео да, конкретно -  банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач 

коме буде додељен уговор мора да преда у тренутку извршења уговора. Такође, на страни 25 

конкурсне документације део ''Захтев у погледу рока извођења радова'' као и на страни 59 - по 

измени конкурсне документације од 21.04.2017. године, чл. 20. модела уговора, наручилац је у ст. 

1. означеног члана модела уговора предвидео ''уговарачи су се сагласили да ће радове из чл. 1. 

уговора добављач изводити у периоду од дана закључења уговора до 15.04.2018. године ... .'' 
 

Даље, у чл. 12 модела уговора ( страна 57 конкурсне документације ) предвиђено је да се 

добављач обавезује да у тренутку извршења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију 

за отклањање грешака у гарантном року, а у чл. 18 модела уговора ( страна 59 - по измени 

конкурсне документације од 21.04.2017. године ) предвиђено је да ''наручилац задржава право да 

једнострано раскине уговор уколико добављач не достави предвиђена средства обезбеђења 

(банкарске гаранције) у роковима и на начин утврђен уговором.'' 
 

Увидом у садржину означеног писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року које је овај понуђач доставио у садржини своје понуде, 

Комисија за јавну набавку је утврдила да је ово писмо издато на захтев именованог понуђача, да 

је банка навела да је спремна да подносиоцу захтева изда гаранцију банке за отклањање грешака 

у гарантном року у вези јавне набавке, и то која би била безусловна и платива на први позив, у 

висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, односно 208.333,30 динара, и са роком 

важења који је 5 дана дужи од гарантног рока, и то по испуњењу услова предвиђених пословном 

политиком банке, уколико понуђач Милисав Шипетић пр СЗР Машинац Чачак буде изабран за 

најбољег понуђача по означеној јавној набавци корисника - наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак. 
 

У последњем ставу означеног писма о намерама ''NLB'' банка наводи да писмо о намерама има 

рок важења до 03.07.2017. године и даје се ради учешћа по наведеној јавној набавци и за друге 

сврхе се не може користити. 
 

На основу горе изнетих неспорних чињеница у погледу навода из садржине означеног писма о 

намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року 

именованог понуђача, Комисија за јавну набавку је утврдила да је ово писмо ограниченог рока 

важења јер садржи раскидни услов, тј. клаузулу да важи до 03.07.2017.године. 
 

По оцени Комисије за јавну набавку, код оваквог чињеничног стања, писмо о намери банке да ће 

издати банкарску гаранцију одређене садржине мора пратити најпре динамику и рокове који су 

наведени у моделу уговора као саставном делу конкурсне документације, јер је банкарска 

гаранција инструмент обезбеђења уговора и њена садржина произилази из природе посла. Дакле, 

писмо о намерама банке је гаранција наручиоцу да ће банка и издати захтевану банкарску 



гаранцију, коју ће, у конкретном случају, добављач доставити у тренутку извршења уговора), при 

чему никаква неизвесност не сме постојати у том погледу. У конкретном случају, одређивањем 

рока важења писма о намерама  ( ''важи до 03.07.2017.године'' ), наручилац се ставља у 

неповољан положај, односно лишава се гаранције коју је захтевао, јер се практично банка 

обавезала према свом клијенту  да до тачног одређеног датума изда банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року. Протеком дана 03.07.2017.године та обавеза банке 

неспорно престаје, тачније моментом наступања раскидног услова банка више по овом основу 

нема никакве обавезе према свом клијенту. 
 

По мишљењу Комисије за јавну набавку писмо о намерама банке као облик правног посла који 

претходи издавању банкарске гаранције на коју се односи мора обезбедити сигурност и 

поузданост обавезе која произилази из правне природе банкарске гаранције као средства 

обезбеђења, мора пратити моделом уговора дефинисане рокове за предају банкарске гаранције, и 

самим тим мора важити најмање до момента одређеног као моменат у коме настаје обавеза 

предаје банкарске гаранције на коју се односи. Издавањем банкарске гаранције, логично, писмо о 

намерама престаје да важи јер је испунило сврху свог правног постојања, а банкарска гаранција 

наставља своју самосталну правну егзистенцију до истека момента одређеног дужином трајања 

гарантног рока. 

 

По оцени Комисије за јавну набавку, понуђач је морао водити рачуна о року за издавање 

банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року  који је јасно и прецизно дефинисан 

у конкурсној документацији и моделу уговора као њеном саставном делу, те да од банке захтева 

писмо о намерама које ће пратити тај рок и динамику и које ће својом садржином обезбедити да 

банка изда банкарску гаранцију одговарајуће садржине у тренутку када настаје обавеза њене 

предаје, у конкретном случају -  у тренутку извршења уговора ( чл. 20. модела уговора, 

наручилац је у ст. 1. означеног члана модела уговора предвидео ''уговарачи су се сагласили да ће 

радове из чл. 1. уговора добављач изводити у периоду од дана закључења уговора до 15.04.2018. 

године ... .'') а не само до одређеног датума ( до рока важења самог писма о намерама, тј. до 

03.07.2017. године. 

Такође, Комисија за јавну набавку истиче и чињеницу да до истека рока за подношење понуда ни 

једно заинтересовано лице није упутило захтев за појашњењем конкурсне документације или 

уоченим неправилностима и пропустима у истој на основу овлашћења из чл. 63. ст. 2. ЗЈН, а које 

се односе на писма о намерама банке и банкарске гаранције, из чега се изводи закључак да 

понуђачи нису имали одређене дилеме или неразумевање по питању врсте, начина и рокова 

подношења, висини и садржини истих. 

На основу изнетог, по оцени Комисије за јавну набавку, понуда понуђача Милисав Шипетић 

предузетник Самостална занатска радња ''МАШИНАЦ'' Чачак, Улица Драгомира Ружичића 

број 20, из Чачка, понуда број 14-2017 од 04.05.2017. године садржи битан недостатак из чл. 106. 

ст.1. тач. 3) ЗЈН. 
 

На основу горе утврђеног чињеничног стања, односно утврђеног битног недостатка понуде из чл. 

106. ст. 1. тч. 3) Закона о јавним набакама, а сагласно чл. 107. ст. 1. Закона о јавним набавкама 

којим је прописана дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени 

понуде, 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 вредости јавне набавке'' - чл. 3. ст. 1. тч. 33) Закона о јавним 

набавкама ), Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је понуду поднету од 

стране понуђача Милисав Шипетић предузетник Самостална занатска радња 

''МАШИНАЦ'' Чачак, Улица Драгомира Ружичића број 20, из Чачка, одбила као 

неприхватљиву. 



Прегледом и оценом понуде понуђача ''СИГНАЛ'' предузеће за израду и одржавање саобраћајне 

сигнализације, пројектовање и инжењеринг ДОО Сомбор, Улица Централа број 30, из Сомбора  ( са 

подизвођачем Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ СИСТЕМ'' 

ДОО Краљево, Улица Београдска број 19, из Краљева ), понуда број 109/17 од 24.04.2017. године, са 

укупно понуђеном ценом од 1.980.275,00 динара без ПДВ-а, поднете у предметном отвореном поступку 

јавне набавке, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да иста не садржи 

битне недостатке.   

 

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

приступила испитивању понуде поднете од стране понуђача ''СИГНАЛ'' предузеће за израду и 

одржавање саобраћајне сигнализације, пројектовање и инжењеринг ДОО Сомбор, Улица Централа 

број 30, из Сомбора  ( са подизвођачем Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''МГ 

СИГНАЛ СИСТЕМ'' ДОО Краљево, Улица Београдска број 19, из Краљева ),  понуде за коју је 

утврђено да не садржи битне недостатке, а у погледу потпуног испуњавања свих техничких 

спецификација, односно утврђивању да ли је та понуда одговарајућа, и за исту утврдила да је 

одговарајућа ( 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 понуде поднете од стране понуђача ''СИГНАЛ'' предузеће за израду и одржавање 

саобраћајне сигнализације, пројектовање и инжењеринг ДОО Сомбор, Улица Централа број 30, из 

Сомбора  ( са подизвођачем Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ 

СИСТЕМ'' ДОО Краљево, Улица Београдска број 19, из Краљева ), односно утврђивању да ли је 

означена понуда прихватљива, и том приликом утврдила да понуда понуђача ''СИГНАЛ'' предузеће за 

израду и одржавање саобраћајне сигнализације, пројектовање и инжењеринг ДОО Сомбор, Улица 

Централа број 30, из Сомбора  ( са подизвођачем Привредно друштво за производњу, трговину и 

услуге ''МГ СИГНАЛ СИСТЕМ'' ДОО Краљево, Улица Београдска број 19, из Краљева ), понуда број 

109/17 од 24.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 1.980.275,00 динара без ПДВ-а не прелази 

износ процењене вредности јавне набавке - процењена вредност од 2.083.333,00 динара             ( без 

обрачунатог ПДВ-а ) садржана у Одлуци о покретању предметног отвореног поступка јавне набавке ( 

заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 137/2017-ЈН од 04.04.2017. године ) и 

констатована у Записнику о отварању понуда ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' 

Чачак 259/2017-ЈН од 05.05.2017. године ) и да иста не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача, па је на основу ових чињеница Комисија за јавну набавку наручиоца 

- ЈП ''Градац'' Чачак утврдила да је ова понуда прихватљива ( 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 поднета само 1              

( једна ) прихватљива понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак није 

приступила рангирању понуда, већ је 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 ) утврдила да су 

испуњени услови за доделу уговора и предлаже наручиоцу доношење одлуке о додели уговора 

понуђачу ''СИГНАЛ'' предузеће за израду и одржавање саобраћајне сигнализације, 

пројектовање и инжењеринг ДОО Сомбор, Улица Централа број 30, из Сомбора  ( са 

подизвођачем Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''МГ СИГНАЛ 

СИСТЕМ'' ДОО Краљево, Улица Београдска број 19, из Краљева ), понуда број 109/17 од 

24.04.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 1.980.275,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

 
 



 

 

 
        
 


