
 

 

 

 

  

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 
Отона Жупанчича 4 

11070  Београд 
 
 
 
Деловодни број: 01-1199 
Датум: 28.04.2016. године 
Број јавне набавке: 1.3.1/16 
 
 

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и Извештаја Комисије о 
стручној оцени понуда од 22.04.2016. године, за јавну набавку бр. 1.3.1/16 - радова – кречење 
фасаде школе, у поступку јавне набавке мале вредности, Средња туристичка школа из Београда, 
доноси 

 
 

ОДЛУКУ  O  ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу DECOFORM D.O.O, Булевар ЈНА 49А, Јајинци, 

Београд, у свему према понуди 60/2016 од 12.04.2016. године, са укупном понуђеном ценом од 
1.528.879,10 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 1.834.654,92 динара са 
обрачунатим ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком  за изведене 
радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 
(четрдесетпет) дана, за јавну набавку број 1.3.1/16 - радова – кречење фасаде школе. 
  
 
 

  О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Средња туристичка школа из Београда, као наручилац, донела је Одлуку о покретању 

поступка бр. 01-921 од 08.03.2016. године и Решење о образовању Комисије бр. 01-1033 од 
28.03.2016. године, за јавну набавку бр. 1.3.1/16 – кречење фасаде школе, за коју су обезбеђена 
средства Закључком заменика градоначелника града Београда број: 6-2076/16-Г од 21.03.2016. 
године. Процењена вредност јавне набавке: 1.650.790,00 динара без ПДВ-а, ОРН: 45400000 – 
завршни грађевински радови. Јавна набавка се финансира са апропријације 463 – трансфери 
осталим нивоима власти 
 
 У складу са чланом 60. став 1. тачка 2) и чланом 62. став 1. Закона, наручилац је у 
предметном поступку јавне набавке дана 08.04.2016. године објавио Позив за подношење понуда 
и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.  

 



 

У Позиву за подношење понуда је наведен рок за подношење понуда, односно да ће се 
понуда сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца: 18.04.2016. године 
до 10:00 часова, као и да је ће се јавно отварање понуда обавити 18.04.2016. године у 12:00 
часова, у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице 
Марије 1/18, 11000 Београд. 

 
Комисија за предметну јавну набавку је дана 18.04.2016. године у 12:00 часова приступила 

јавном отварању понуда у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту, 
ул. Краљице Марије 1/18, 11000 Београд. 

 
Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 18.04.2016. г. до 10,00 часова 

пристигло7 (седам) понуда: 
 
 

1. „ŠELMONT“ D.O.O, Љубомира Ивковића Шуце 10/15, Београд –достављена 
18.04.2016. године у 08,19 часова. 

 
2. Група понуђача: „ORNAMENT-INVESTINŽENJERING“ DOO, Ребеке Вест 102, 

Београд (овлашћени члан групе понуђача) и „FORING GROUP“ DOO, Булевар 
Михајла Пупина бр. 10Ж/55, Београд (члан групе понуђача)–достављена 
18.04.2016. године у 09,22 часова. 

 
3. DECOFORM D.O.O, Булевар ЈНА 49А, Јајинци, Београд–достављена 18.04.2016. 

године у 09,25 часова. 
 

4. SBE&C D.O.O, А. Герасима Зелића 12, Београд– достављена 18.04.2016. године у 09,27 
часова. 

 
5. Група понуђача: СГЗР „Јадран“, Српско-грчког пријатељства 41/2, Гроцка, 

Београд (овлашћени члан групе понуђача) и СГЗР „Колор“ DOO, Нишка 35, 
Калуђерица, Београд (члан групе понуђача)– достављена 18.04.2016. године у 09,38 
часова. 

 
6. ADSTANDARD, Булевар ослобођења 92, Лесковац– достављена 18.04.2016. године у 

09,40 часова. 
 

7. Група понуђача: CUBING doo, Милана Ракића 48, Београд (овлашћени члан групе 
понуђача) и UDARNIK GRADNJA DOO,Милана Ракића 48, Београд (члан групе 
понуђача)– достављена 18.04.2016. године у 09,55 часова. 

 
Неблаговремених понуда није било.  

 
Отварању понуда су присуствовали следећи овлашћени представници понуђача: 
 
- Вукашин Стојановић,  AD STANDARD, Булевар ослобођења 92, Лесковац; 
- Никола Шегрт, „ŠELMONT“ D.O.O, Љубомира Ивковића Шуце 10/15, Београд; 
- Соња Миловановић, CUBING doo, Милана Ракића 48, Београд. 

 
Комисија је приступила отварању понуда и констатовала присутност документације која је 

тражена Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом, о чему је у тачки 9. 
Записника сачињена табела присутне документације: 
 
 



 

1. „ŠELMONT“ D.O.O, Љубомира Ивковића Шуце 10/15, Београд , поднео је понуду број 
34/2016 од 15.04.2016. године, и понудио цену од 1.887.238,00 динара без ПДВ-а, односно 
2.264.685,60 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним 
роком  за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана 
и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана. 

 
2. Група понуђача: „ORNAMENT-INVESTINŽENJERING“ DOO, Ребеке Вест 102, Београд 

(овлашћени члан групе понуђача) и „FORING GROUP“ DOO, Булевар Михајла 
Пупина бр. 10Ж/55, Београд (члан групе понуђача), поднели су понуду број 345/2016 
од 15.04.2016. године, и понудио цену од 1.898.293,00 динара без ПДВ-а, односно 
2.277.951,60 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним 
роком  за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана 
и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана. 

 
3. DECOFORM D.O.O, Булевар ЈНА 49А, Јајинци, Београд, поднео је понуду број 60/2016 од 

12.04.2016. године, и понудио цену од 1.528.879,10 динара без ПДВ-а, односно 
1.834.654,92 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним 
роком  за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана 
и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана. 

 
4. SBE&C D.O.O, А. Герасима Зелића 12, Београд, поднео је понуду број 58/16 од 

18.04.2016. године, и понудио цену од 1.622.405,00 динара без ПДВ-а, односно 
1.946.886,00 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним 
роком  за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана 
и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана. 
 

5. Група понуђача: СГЗР „Јадран“, Српско-грчког пријатељства 41/2, Гроцка, Београд 
(овлашћени члан групе понуђача) и СГЗР „Колор“ DOO, Нишка 35, Калуђерица, 
Београд (члан групе понуђача), поднели су понуду број 16/16 од 14.04.2016. године, и 
понудио цену од 2.066.185,00 динара без ПДВ-а, односно 2.479.422,00 динара са ПДВ-
ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком  за изведене радове од 2 
(две) године, роком за извођење радова од 25 (двадесетпет) дана и роком плаћања 45 
(четрдесетпет) дана. 

 
6. AD STANDARD, Булевар ослобођења 92, Лесковац, поднео је понуду број 131 од 

15.04.2016. године, и понудио цену од 1.649.490,00 динара без ПДВ-а, односно 
1.979.388,00 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним 
роком  за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана 
и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана. 

 
7. Група понуђача: CUBING doo, Милана Ракића 48, Београд (овлашћени члан групе 

понуђача) и UDARNIK GRADNJA DOO, Милана Ракића 48, Београд (члан групе 
понуђача), поднели су понуду број 29 од 15.04.2016. године, и понудио цену од 
2.269.505,00 динара без ПДВ-а, односно 2.723.406,00 динара са ПДВ-ом, роком 
важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком  за изведене радове од 2 (две) године, 
роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана. 

 
 

Сагласно члану 104. став 7. Закона, понуђачима који нису учествовали у поступку 
отварања понуда Записник је достављен у року од три дана од дана отварања понуда. 
 

Записник о отварању понуда од 18.04.2016. године је саставни део овог Извештаја. 
 



 

 По окончању поступка јавног отварања понуда Комисија за јавну набавку бр. 1.3.1/16 је, 
приступила прегледу и стручној оцени благовремено пристигле понуде у погледу испуњености 
услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији. 
 
 

1. Понуда 34/2016 од 15.04.2016. године, понуђача „ŠELMONT“ D.O.O, Љубомира 
Ивковића Шуце 10/15, Београд је НЕПРИХВАТЉИВА. 
 
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке. 
 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, 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.  
 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када прелази 
износ процењене вредности јавне набавке.  
 
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу члана 
3. став 1. тачка 33) Закона. 

 
 

2. Понуда 345/2016 од 15.04.2016. године, групе понуђача: „ORNAMENT- 
INVESTINŽENJERING“ DOO, Ребеке Вест 102, Београд (овлашћени члан групе 
понуђача) и „FORING GROUP“ DOO, Булевар Михајла Пупина бр. 10Ж/55, 
Београд (члан групе понуђача)је НЕПРИХВАТЉИВА. 
 
Група понуђача је понудила цену која је већа од процењене вредности јавне набавке. 
 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, 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.  
 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када прелази 
износ процењене вредности јавне набавке.  
 
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу члана 
3. став 1. тачка 33) Закона. 

 
 

3. Понуда 60/2016 од 12.04.2016. године, понуђача DECOFORM D.O.O, Булевар ЈНА 49А, 
Јајинци, Београд је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у 
Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.  

 
 



 

4. Понуда 58/16 од 18.04.2016. године, понуђача SBE&C D.O.O, А. Герасима Зелића 12, 
Београд је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за 
подношење понуда и Конкурсној документацији.  

 
 

5. Понуда 16/16 од 14.04.2016. године, групе понуђача: СГЗР „Јадран“, Српско-грчког 
пријатељства 41/2, Гроцка, Београд (овлашћени члан групе понуђача) и СГЗР 
„Колор“ DOO, Нишка 35, Калуђерица, Београд (члан групе понуђача) је 
НЕПРИХВАТЉИВА. 
 
Група понуђача је понудила цену која је већа од процењене вредности јавне набавке. 
 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, 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.  
 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када прелази 
износ процењене вредности јавне набавке.  
 
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу члана 
3. став 1. тачка 33) Закона. 

 
6. Понуда 131 од 15.04.2016. године, понуђача AD STANDARD, Булевар ослобођења 92, 

Лесковац је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за 
подношење понуда и Конкурсној документацији.  

 
7. Понуда 29 од 15.04.2016. године, групе понуђача: CUBING doo, Милана Ракића 48, 

Београд (овлашћени члан групе понуђача) и UDARNIK GRADNJA DOO, Милана 
Ракића 48, Београд (члан групе понуђача)ј е НЕПРИХВАТЉИВА. 
 
Група понуђача је понудила цену која је већа од процењене вредности јавне набавке. 
 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, 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.  
 
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када прелази 
износ процењене вредности јавне набавке.  
 
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу члана 
3. став 1. тачка 33) Закона. 

 
 

Како је критеријум за оцену понуда најнижа понуђена цена, Комисија за предметну 
јавну набавку је утврдила је следеће: 
 



 

 


