
 
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

           ПОРЕСКА УПРАВА    

      Сектор за материјалне ресурсе 

    Број: 000-404-01-04907/2019-0000 

           Дана: 05.11.2019. године 

                         Београд 

              

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12,  14/15 

и 68/15),  Решења Владе Републике Србије о постављењу на положај помоћника директора 

Пореске управе, 24 број: 119-9546/2018 од 11.10.2018. године и Решења о преносу 

овлашћења, број: 000-119-00-05232/2019-0000 од 01.07.2019. године, помоћник директора 

Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора у отвореном поступку 

       ЈН 39А/2019 

 

            ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку  радова - Радови на санацији крова на 

објекту Пореске управе, Филијале Шабац, број:  ЈН 39А/2019, групи понуђача „Градња 

коп“, Словац, Непричава бб, матични број: 56754270, ПИБ: 104196199,  & „Елмонт 

градња“ д.о.о. Пожаревац, Вељка Влаховића бр. 80, матични број: 17442961, ПИБ: 

101825529, за понуду заведену под брojeм: 000-404-01-05032/2019. 

Укупна вредност понуде износи 6.112.024,00 динара, без пореза на додату вредност. 

 

II Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Пореске 

управе у року од 3 дана од дана доношења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 Наручилац је дана 17.10.2019. године, донео Одлуку о покретању отвореног 

поступка јавне набавке радова - Радови на санацији крова на објекту Пореске управе, 

Филијале Шабац, бр. ЈН 39А/2019, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Позив за подношење понуда објављен је 18.10.2019. 

године, на Порталу Управе за јавне набавке, Службеном гласнику РС и на интернет 

адреси Наручиоца. На основу члана 59. Закона о јавним набавкама, објављено је 

Претходно обавештење, бр. 000-404-01-04610/2019-1100 од 23.08.2019. године.   

Назив и адреса наручиоца, односно пословно име: Министарство финансија, 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Саве Машковића 3-5, Београд. 

Предмет јавне набавке, назив: Радови - Радови на санацији крова на објекту 

Пореске управе, Филијале Шабац, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. 

Назив и онака из општег речника набавке: 45453000-7 Ремонтни и санациони радови. 

Процењена вредност јавне набавке је 6.875.000,00 динара без ПДВ-а, а 8.250.000,00 

динара са ПДВ-ом. 
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Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Законом о буџету Републике 

Србије за 2019. годину ("Службени гласник РС" бр. 95/2018). Глава: 16.2, Функција 110, 

Економска класификација: 511, конто 511300. 

Набавка је  предвиђена шестом изменом плана набавки за 2019. годину, број: 000-

404-01-00569/2018-К012 од 31.05.2019. године, за класу 5, под редним бројем 1.4.1.3 – 

радови, где је процењена вредност за предметну набавку предвиђена у износу од 

6.250.000,00 динара. У складу са чланом 51. став 4. Закона о јавним набавкама, повећава 

се процењена вредност јавне набавке за 10% без измене и допуне плана јавних набавки, 

тако да износи  6.875.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Благовремено, тј. до дана 04.11.2019. године, до 12.00 часова, примљене су 2 ( две) 

понуде следећих понуђача: 

 

Рб Назив или шифра понуђача 
Бр. под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Сат 

пријема 

1. 
„Гро статик “ д.о.о. Нови Сад, Булевар 

деспота Стефана, бр. 13 

000-404-01-05030/2019 04.11.2019.   09:14 

2. 

група понуђача „Градња коп“, Словац, 

Непричава бб & „Елмонт градња“ 

д.о.о. Пожаревац, Вељка Влаховића 

бр. 80 

000-404-01-05032/2019 04.11.2019.  10:02 

 

У поступку јавног отварања понуда прочитани су подаци из поднетих   понуда: 

  

I Понуђач „Гро статик “ д.о.о. Нови Сад, Булевар деспота Стефана, бр. 13, матични 

број: 20240032, ПИБ: 104829500,  понудио је: 

 

1. Укупна  вредност без ПДВ-а износи  6.154.288,00 динара, а са ПДВ-ом 7.385.145,60 

динара. 

2. Рок извршења радова износи 35 дана (не може бити дужи од 35 календарских дана). 

3. Рок важења понуде је 30 дана (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда).  

Понуђач понуду подноси самостално; 

 

II Група понуђача „Градња коп“, Словац, Непричава бб, матични број: 56754270, 

ПИБ: 104196199,  & „Елмонт градња“ д.о.о. Пожаревац, Вељка Влаховића бр. 80, 
матични број: 17442961, ПИБ: 101825529, понудила је: 

 

1. Укупна  вредност без ПДВ-а износи  6.112.024,00 динара, а са ПДВ-ом 7.334.428,80 

динара. 

2. Рок извршења радова износи 29 дана (не може бити дужи од 35 календарских дана). 

3. Рок важења понуде је 30 дана (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда).  

Понуђачи подносе  заједничку понуду. 

 

           Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуда и увидом у садржину достављених доказа 

констатовала следеће: 

 

I да се у понуди  понуђача „Гро статик “ д.о.о. Нови Сад, Булевар деспота Стефана бр. 

13: 

1. Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама  доказује: 

-достављеном фотокопијом Решења о регистровању у Регистар понуђача; 

-достављеном Изјавом о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине  као и изјаву да 
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нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (чл. 75. 

став 2. ЗЈН-а; 

2. Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку јавне набавке дефинисаних 

конкурсном документацијом, сходно члану 76. Закона, односно неопходан кадровски 

капацитет и поседовање  ИСО стандарда доказује:   

-достављеном Изјавом о кадровском  капацитету; 

-достављеним фотокопијама лиценци брoj: 410 и 450; 

- достављеним фотокопијама Уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду, за 

одговарајућа лица која поседују лиценце брoj: 410 и 450; 

-достављеним фотокопијама Уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду, за 

9 запослених лица грађевинске струке; 

-достављеном фотокопијом Уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду, за 1 

запослено лице електро струке; 

- достављеном важећом фотокопијом сертификата ISO  14001:2015; 

- достављеном важећом фотокопијом сертификата ISO  45001:2018; 

3. Понуђач је доставио све остале обрасце и документацију тражену конкурсном 

документацијом: 

- Образац понуде; 

- Образац структуре понуђене цене; 

- Образац изјаве о независној понуди; 

- Образац изјаве о чувању поверљивих података; 

- Модел уговора. 

 

Комисија је прегледом понуде оценила да је иста благовремена, одговарајућа, да 

нема битних недостатака, да не ограничава права наручиоца, нити обавезе понуђача и не 

прелази износ процењене вредности, што је чини прихватљивом у смислу члана 3. тачка 

33. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015, 68/2015). 

 

II да се у понуди  групе понуђача „Градња коп“, Словац, Непричава бб & „Елмонт 

градња“ д.о.о. Пожаревац, Вељка Влаховића бр. 80:  
1. Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама  доказује: 

- достављеним Изјавама за оба члана групе понуђача о извршеној регистрационој пријави 

у Регистру понуђача, сходно члану 78. Закона о јавним набавкама, 

-достављеним фотокопијама Решења о регистровању у Регистар понуђача за оба члана 

групе понуђача; 

-достављеним Изјавама о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине  као и изјаву да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (чл. 75. 

став 2. ЗЈН-а, за оба члана групе понуђача. 

2. Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку јавне набавке дефинисаних 

конкурсном документацијом, сходно члану 76. Закона, односно неопходан кадровски 

капацитет и поседовање  ИСО стандарда доказује:   

-достављеним Изјавама о кадровском капацитету, за оба члана групе понуђача; 

-достављеним фотокопијама лиценци брoj: 410 и 450; 

- достављеним фотокопијама Уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду за 

одговарајућа лица која поседују лиценце брoj: 410 и 450; 

-достављеним фотокопијама Уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду за 6 

запослених лица грађевинске струке; 

-достављеном фотокопијом Уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду за 1 

запослено лице електро струке; 

- достављеном важећом фотокопијом сертификата ISO  14001:2015; 

- достављеном важећом фотокопијом сертификата ISO  45001:2018. 
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3. Понуђач је доставио све остале обрасце и документацију тражену конкурсном 

документацијом: 

- Споразум групе понуђача; 

- Образац понуде; 

- Образац структуре понуђене цене; 

- Образац изјаве о независној понуди, за оба члана групе понуђача; 

- Образац изјаве о чувању поверљивих података, за оба члана групе понуђача; 

- Модел уговора. 

 

Комисија је прегледом понуде оценила да је иста благовремена, одговарајућа, да 

нема битних недостатака, да не ограничава права наручиоца, нити обавезе понуђача и не 

прелази износ процењене вредности, што је чини прихватљивом у смислу члана 3. тачка 

33. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015, 68/2015). 

 

Критеријум за доделу уговора: Конкурсном документацијом предвиђено је да се 

избор најповољније понуде врши применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“. 

 

Пондерисање елемената понуде, врши  се на следећи начин: 

а) Укупна вредност извођења радова ....................................................85 пондера 

б) Рок извршења радова                       ....................................................15 пондера   

      Укупно:                                           ...................................................100 пондера 

 

По извршеном пондерисању додељени су пондери како следи: 

 

1. понуђач „Гро статик “ д.о.о. Нови Сад, Булевар деспота Стефана бр. 13: 

а) укупна вредност извођења радова: 84,41 пондера;                                    

 б) рок извршења радова: 12,42 пондера; 

 

2. група понуђача „Градња коп“, Словац, Непричава бб & „Елмонт градња“ д.о.о. 

Пожаревац, Вељка Влаховића бр. 80: 

 а) укупна вредност извођења радова: 85 пондера;                                    

 б) рок извршења радова: 15 пондера. 

 

Имајући у виду добијене резултате пондерисања, комисија је  сачинила листу 

прихватљивих понуда по следећем редоследу: 

 

1. Група понуђача „Градња коп“, Словац, Непричава бб & „Елмонт градња“ 

д.о.о. Пожаревац, Вељка Влаховића бр. 80, укупан број пондера: 100; 

 

2. Понуђач „Гро статик “ д.о.о. Нови Сад, Булевар деспота Стефана бр.13, укупан број 

пондера: 96,83. 
 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

Како су сходно члану 107. Закона о јавним набавкама испуњени услови за доделу 

уговора, Комисија за предметну јавну  набавку је предложила Наручиоцу да исти буде 

додељен групи понуђача „Градња коп“, Словац, Непричава бб, матични број: 56754270, 

ПИБ: 104196199,  & „Елмонт градња“ д.о.о. Пожаревац, Вељка Влаховића бр. 80, матични 

број: 17442961, ПИБ: 101825529, за достављену понуду број: 000-404-01-05032/2019, јер је 

иста прихватљива у смислу члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама те економски 

најповољнија па се у складу са чланом 108. истог закона додељује уговор о јавној набавци 

поменутој групи понуђача. 
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  Укупна вредност понуде износи 6.112.024,00 динара, без пореза на додату вредност.  

 

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у 

складу са чл. 108. став 5. Закона о јавним набавкама у року од 3 дана од дана доношења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке, захтев за заштиту права понуђач може  

у складу са чл. 148-156 Закона о јавним набавкама поднети 

у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено  

доставља Републичкој комисији за заштиту права.           
                  

 

 


