
         
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ АПАТИН 

Број: 404-224/2018-IV 

Датум: 17.09.2018. године 

Апатин 

 
 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), Начелник општинске управе Општине Апатин: 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 Уговор за јавну набавку - радова бр. 36/2018  – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ТРОТОАРА У ОПШТИНИ АПАТИН   додељује се понуђачу “Dzimi commerce“ д.о.о Prigrevica, 

Obilićeva bb 

Образложење 

 

 Наручилац Општинска управа општине Апатин спровела је поступак јавне набавке мале 

вредности –  редни бр. 36/2018 , а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 404- 

224/2018-IV од дана 02.08.2018. године. 

 У смислу члана 57. Закона, дана 24.08.2018. године позив за подношење понуда и 

конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. 

Рок за достављање понуда је био до 06.09.2018. године до 12,00 часова.  

 Благовремено су пристигле понуде  понуђача:  

SZR AS GRADNJA, Андрија Семеновић пр, Апатин, Николе Тесле 34 

„Dzimi commerce“ д.о.о Prigrevica, Obilićeva bb 

 Поступак отварања понуда вођен је дана  06.09.2018. године са почетком у 13,30 часова.  

 Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој. 

 

 У извештају о стручној оцени понуде, бр. 404- 224/2018-IV од дана 14.09.2018. године, 

констатовано је следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

набавка радова – бр. 36/2018, РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТРОТОАРА У ОПШТИНИ 

АПАТИН        

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ –а): 3.000.000,00 динара 

 

2. Укупно је пристигло две понуде и то:  
SZR AS GRADNJA, Андрија Семеновић пр, Апатин, Николе Тесле 34 

„Dzimi commerce“ д.о.о Prigrevica, Obilićeva bb 

3. Критеријум за доделу уговора  
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 36/2018 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ТРОТОАРА У ОПШТИНИ АПАТИН  донеће се применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“  



 
4. Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање  
 

Р.бр Бр. под којим 

је понуда 

заведена 

Назив понуђача Разлози за одбијање понуде 

 

Понуђена цена 

(без ПДВ – а) 

1. 404- 244/2018-IV/906 SZR AS GRADNJA, 

Андрија Семеновић 

пр, Апатин, Николе 

Тесле 34 

Неприхватљива понуда у смислу 

члана 3. став.1. тачка 33. ЗЈН и иста 

садржи битне недостатке понуде у 

смислу члана 106. тачка 2. – понуђач 

није доказао да испуњава додатне 

услове  

2.610.000,00 

динара без 

ПДВ-а 

 

Напомена: Наручилац је у складу са Чланом 77. Закона о ЈН  Конкурсном документацијом 

предвидео да се обавезни и додатни услови доказују са писаном изјавом под пуном и 

материјалном одговорношћу. Пре доношења Одлуке о додели уговора У складу са чланом 93. 

Став 1. и чланом 79. став 1 и став 2 Закона о јавним набавкама од Понуђача чија је понуда 

оцењена као најповољнија Наручилац је писаним дописом од 07.09.2018. године, захтевао да му 

достави копије захтеваних доказа о испуњености услова, као и оригинале на увид. Рок за 

достављање доказа био је у примереном року који није краћи од пет дана, тј, Понуђач је доказе 

требао да достави до среде 12.09.2018. године. Понуђач је у оствљеном року донео тражена 

документа, али она нису у складу са траженим додатним условима у конкурсној документацији  у 

делу кадровски капацитет, Грађевински инжењер нема одговарајућу лиценцу, а други запослени 

немају одговарајућа занимања. Наручилац је захтевао Лиценцу 412 или 415, достављена је 

Лиценца 414, тражена занимања су грађевински техничар и руковац грађевинским машинама, а 

доставњени М обрасци су за запослене  чија су занимања тесар и 3 зидара.  

С обзиром да Понуђач SZR AS GRADNJA, Андрија Семеновић пр, Апатин, Николе Тесле 34 није 

доказао да испуњава додатни услов кадровског капацитета, понуда се одбија као неприхватљива у 

складу са чланом 79 став 4 ЗЈН. 

 

5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
 

Р.бр. Назив понуђача  Понуђена цена  

без ПДВ - а 

Понуђена цена  

са ПДВ - ом 

1. „Dzimi commerce“ д.о.о Prigrevica, 

Obilićeva bb 

2.910.000,00 динара без 

ПДВ-а 

3.492.000,00 динара са ПДВ-ом 

 

6. Назив понуђача коме се додељује уговор 

 Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија  понуда: „Dzimi commerce“ д.о.о 

Prigrevica, Obilićeva bb  

На основу изнетог Комисија предлаже наручиоцу да се уговор додели горе наведеном  понуђачу. 

  

На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

 Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права 

у року од 5(пет) дана од дана објављивања исте, на начин предвиђен чланом 149. Закона. 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ АПАТИН 

 

_________________________________  

                                                                                                                         дипл.прав. Недељко Вученовић 


