
         
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Апатин 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Број:  404-535/2019-IV 
Датум: 14.01.2020. 
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 доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Уговор за јавну набавку услуга – бр. 55/2019 – Израда пројектно техничке документације реконструкције 

и енергетске санације објекта вртића „Љубичица“ у Сонти додељују се понуђачу: 

 

ZAJEDNIČKA PONUDA: 

DOMUS INŽENJERING D.O.O. JAGODINA-NOSILAC PONUDE 

TEMING ELCTROTECHNOLOGY D.O.O. NIŠ 

 

Образложење 
 

Наручилац  Општинска управа Општине Апатин је  спровела  отворени поступак  јавне набавке  услуга – бр. 55/2019 – 
Израда пројектно техничке документације реконструкције и енергетске санације објекта вртића „Љубичица“ у Сонти, а 

на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-535/2019-IV од дана 25.11.2019. године. 

У смислу члана 57. Закона, дана 13.12.2019. 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 13.01.2020. 

године до 12,00 часова.  

Поступак отварања понуда вођен је дана  13.01.2020. године са почетком у 13,00 часова. На основу члана 104. 

став 6. Закона, записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 

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

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-535/2019-IV, од дана 14.01.2019. године, 

констатовано је следеће: 

 

 Предмет и процењена вредност јавне набавке 

 

  Предмет јавне набавке: Набавка услуга 55/2019 – Израда пројектно техничке документације реконструкције и 

енергетске санације објекта вртића „Љубичица“ у Сонти 
Назив и ознака из општег речника набавки:  

ОРН: 71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова 

Врста поступка јавне набавке – предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке. 

             Процењена вредност јавне набавке: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

  Благовремено, тј. до дана 13.01.2020. године до 12,00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача: 

 

 

Р.бр. 

 

Назив понуђача  

Број под којим је понуда 

заведена/број из интерне 

доставне књиге 

 

Датум и час пријема 

1.  ZAJEDNIČKA PONUDA: 

DOMUS INŽENJERING D.O.O. 

JAGODINA-nosilac ponude 

TEMING ELCTROTECHNOLOGY D.O.O. 

404-535/2019-IV-26 09.01.2020. 

10:42 часова 



NIŠ 

2.  GRUPA PONUĐAČA: 

GLOBAL SUBSTATION SOLUTIONS 

D.O.O. BEOGRAD 

MIDVEJ MGV D.O.O. BEOGRAD 

404-535/2019-IV-46 13.01.2020. 

09:38 часова 

3.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: УРБОПОЛИС 

Д.О.О. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

ЕМЕРЕХ Д.О.О. БЕОГРАД 

404-535/2019-IV-47 13.01.2020. 

09:38 часова 

4.  ГРУПА ПОНУЂАЧА: 

НС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД 

ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ Д.О.О. 

НОВИ САД 

 

404-535/2019-IV-48 13.01.2020. 

10:12 часова 

 

 

 

Р.бр. 

 

Назив понуђача  

 

Понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Понуђена цена са ПДВ-ом 

 

1.  Заједничка понуда: 

DOMUS INŽENJERING D.O.O. 

JAGODINA-nosilac ponude 

TEMING ELCTROTECHNOLOGY D.O.O. 

NIŠ 

 

650.000,00 дин. 780.000,00 дин. 

2.  GRUPA PONUĐAČA: 

GLOBAL SUBSTATION SOLUTIONS 

D.O.O. BEOGRAD 

MIDVEJ MGV D.O.O. BEOGRAD 

2.700.000,00 дин. 3.240.000,00 дин. 

3.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

УРБОПОЛИС Д.О.О. ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО ЗА ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

ЕМЕРЕХ Д.О.О. БЕОГРАД 

1.996.000,00 дин. 2.395.200,00 дин. 

4.  ГРУПА ПОНУЂАЧА: 

НС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД 

ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ Д.О.О. 

НОВИ САД 

1.065.000,00 дин. 1.278.000,00 дин. 

 

 

  Неблаговремених понуда није било. 

 Понуде: 

1.  Назив понуђача 
Заједничка понуда: 

DOMUS INŽENJERING D.O.O. JAGODINA-nosilac ponude, SVETOZARA MARKOVIĆA BR.21, JAGODINA 

TEMING ELCTROTECHNOLOGY D.O.O. NIŠ, CARA DUŠANA 90, NIŠ 

Понуђена цена: 650.000,00  динара без ПДВ-а 

Понуђена цена: 780.000,00 динара са ПДВ-ом 

Рок и начин плаћања (45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Понуђача): 45 дана 

Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана отварања понуда):  60 дана 

РОКОВИ: 

ИДР-  у електронској форми на ЦД-у у року од 30 дана од дана потписивања уговора: 30 дана од дана 

потписивања уговора 

ПГД- у електронској форми на ЦД-у у року од 45 дана од добијања локацијских услова: 45 дана од добијања 

локацијских услова 

ПЗИ- у штампаној форми у 4 примерка, потписан и оверен, као и у електронској форми на ЦД-у у року од 15 

дана по добијању грађевинске дозволе: 15 дана по добијању грађевинске дозволе 

 

  



2. Назив понуђача  
GRUPA PONUĐAČA: 

GLOBAL SUBSTATION SOLUTIONS D.O.O. MILENTIJA POPOVIĆA BR.9,11070NOVI BEOGRAD 

 MIDVEJ MGV D.O.O., VIKTORA NOVAKA 2, 11070 NOVI BEOGRAD 

   Понуђена цена: 2.700.000,00  динара без ПДВ-а 

   Понуђена цена: 3.240.000,00 динара са ПДВ-ом 

   Рок и начин плаћања (45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Понуђача): 45 дана 

   Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана отварања понуда):  30 дана 

 РОКОВИ: 

ИДР-  у електронској форми на ЦД-у у року од 30 дана од дана потписивања уговора: 30 дана од дана 

потписивања уговора 

ПГД- у електронској форми на ЦД-у у року од 45 дана од добијања локацијских услова: 45 дана од добијања 

локацијских услова 

ПЗИ- у штампаној форми у 4 примерка, потписан и оверен, као и у електронској форми на ЦД-у у року од 15 

дана по добијању грађевинске дозволе: 15 дана по добијању грађевинске дозволе 

 

3. Назив понуђача 
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

УРБОПОЛИС Д.О.О. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УЛ.ШУМАТОВАЧКА БР.8, 

11000 БЕОГРАД 

ЕМЕРЕХ Д.О.О. БЕОГРАД, ДРАГИЦЕ КОНЧАР 37 

Понуђена цена: 1.996.000,00  динара без ПДВ-а 

Понуђена цена: 2.395.200,00  динара са ПДВ-ом 

Рок и начин плаћања (45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Понуђача): 45 дана 

Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана отварања понуда):  60 дана 

РОКОВИ: 

ИДР-  у електронској форми на ЦД-у у року од 30 дана од дана потписивања уговора: 15 дана од дана 

потписивања уговора 

ПГД- у електронској форми на ЦД-у у року од 45 дана од добијања локацијских услова: 25 дана од добијања 

локацијских услова 

ПЗИ- у штампаној форми у 4 примерка, потписан и оверен, као и у електронској форми на ЦД-у у року од 15 

дана по добијању грађевинске дозволе: 10 дана по добијању грађевинске дозволе 

 

4. Назив понуђача 

ГРУПА ПОНУЂАЧА: 

НС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД 

ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ Д.О.О. НОВИ САД 

Понуђена цена: 1.065.000,00  динара без ПДВ-а 

Понуђена цена: 1.278.000,00 динара са ПДВ-ом 

Рок и начин плаћања (45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Понуђача): 45 дана 

Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана отварања понуда):  30 дана 

РОКОВИ: 

ИДР-  у електронској форми на ЦД-у у року од 30 дана од дана потписивања уговора: 30 дана од дана 

потписивања уговора 

ПГД- у електронској форми на ЦД-у у року од 45 дана од добијања локацијских услова: 45 дана од добијања 

локацијских услова 

ПЗИ- у штампаној форми у 4 примерка, потписан и оверен, као и у електронској форми на ЦД-у у року од 15 

дана по добијању грађевинске дозволе: 15 дана по добијању грађевинске дозволе 

 

 

 

Критеријум за доделу уговора  

           Одлука о додели уговора за  Набавку  услуга бр. 55/2019–  Израда пројектно техничке документације реконструкције и 

енергетске санације објекта вртића „Љубичица“ у Сонти je „најнижа понуђена цена“. 

 На основу члана 3.став 33) Закона о јавним набавкама, који гласи: 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 , 

одбијају се све понуде чији износ прелази процењену вредност јавне набавке. Према томе, одбијене понуде су: 

 



 

 

Р.бр. 

 

Назив понуђача  

 

Понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Понуђена цена са ПДВ-ом 

 

1.  GRUPA PONUĐAČA: 

GLOBAL SUBSTATION SOLUTIONS 

D.O.O. BEOGRAD 

MIDVEJ MGV D.O.O. BEOGRAD 

2.700.000,00 дин. 3.240.000,00 дин. 

2.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

УРБОПОЛИС Д.О.О. ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО ЗА ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

ЕМЕРЕХ Д.О.О. БЕОГРАД 

1.996.000,00 дин. 2.395.200,00 дин. 

3.  ГРУПА ПОНУЂАЧА: 

НС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД 

ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ Д.О.О. 

НОВИ САД 

1.065.000,00 дин. 1.278.000,00 дин. 

 

 

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 

 

Р.бр. 

 

Назив понуђача  

 

Понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Понуђена цена са ПДВ-ом 

 

1.  Заједничка понуда: 

DOMUS INŽENJERING D.O.O. 

JAGODINA-nosilac ponude 

TEMING ELCTROTECHNOLOGY D.O.O. 

NIŠ 

 

650.000,00 дин. 780.000,00 дин. 

  

   Назив понуђача коме се додељује уговор: 

ZAJEDNIČKA PONUDA: 

DOMUS INŽENJERING D.O.O. JAGODINA-NOSILAC PONUDE 

TEMING ELCTROTECHNOLOGY D.O.O. NIŠ 

 

 

 

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 1 0  

(десет) дана од дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона. 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 
 

МАНЕ ШКОРИЋ 


