
 
Број: 84/14-19 
Датум: 15.05.2019.г. 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,  
14/15 и 68/15) и Извештаја са стручном оценом понуда број  84/13-19 од 14.05.2019.г., 
директорка Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, донела је : 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку јавне набавке - отворени поступак ЈНОП 03/2019 

 
Уговор о јавној набавци радова – санација влаге у сутерену објекта гимназије 

додељује се понуђачу: 
„ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАД“ А.Д. БЕОГРАД 

 Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници школе у року 
од три дана од дана доношења исте.  
 

Образложење: 
 

 Наручилац Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу је дана 
29.03.2019.г. донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНОП 03/2019 за јавну 
набавку радова – санација влаге у сутерену објекта гимназије за потребе Гимназије „Јан 
Колар“ у Бачком Петровцу. 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и на сајту www.jankollar.org. 

До истека рока за подношење понуда  тј. до 06.05.2019.г. до 11.00 ч. су пристигле 
две понуде. 

Након отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 84/13-19  
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 
1. Предмет јавне набавке бр. 3/19 је набавка радова – санација влаге у сутерену објекта 
гимназије. 

2. Процењена вредност јавне набавке је 11.116.153,00  дин без ПДВ-а односно 
13.339.383,60 дин са ПДВ-ом. 

3. Евентуална одступања од Плана јавних набавки нема. 

4. Рок за подношење понуда је био до 06.05.2019.год. до 11,00 часова. 

5. Понуду су поднели следећи понуђачи: 

http://www.jankollar.org.


Редни 
број 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Датум 
пријема 

1. 84/8-19 „ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАД“ А.Д., БЕОГРАД 03.05.2019. 
2. 84/9-19 Заједничка понуда „ЛЕВЕР ИНЖЕЊЕРИНГ“ 

Д.О.О. БЕОГРАД и „МАКСИМ ГРАДЊА“ Д.О.О. 
СУБОТИЦА 

06.05.2019. 

Основни подаци о понуђачима 
 
1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАД 
А.Д. БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА) 

Скраћено пословно име: ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАД А.Д. БЕОГРАД  
Правна форма: Акционарско друштво 
Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

Чукарица Београд Пожешка 104-а 
2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО 
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЛЕВЕР ИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) 

Скраћено пословно име: ЛЕВЕР ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД  
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 
Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

Вождовац Београд  Устаничка 64/XVII 
Пословно име: МАКСИМ ГРАДЊА ДОО СУБОТИЦА 
Скраћено пословно име: МАКСИМ ГРАДЊА ДОО СУБОТИЦА 
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 
Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

Суботица Суботица  Сегедински пут 
80/1 

 
6.Kритеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

„ЗЛАТИБОР – ГРАДЊА БЕОГРАД“ А.Д. Београд је понудио следећу јединичну цену:  

11.085.528,48 дин без ПДВ-а односно 13.302.634,18 дин са ПДВ-ом 

„ЛЕВЕР ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Београд је понудио следећу јединичну цену:  

11.930.026,31 дин без ПДВ-а односно 14.316.031,57 дин са ПДВ-ом 



 
7. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање:   
Одбија се као неприхватљива понуда понуђача  „ЛЕВЕР ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Београд, зато 
што понуђена цена прелази износ процењене вредности набавке из Плана јавних набавки 
за 2019.г.: понуђена цена је 11.930.026,31 дин без ПДВ-а а процењена вредност је 
11.116.153,00 дин без ПДВ-а, односно понуђена цена је 14.316.031,57 дин без ПДВ-а а 
процењена вредност је 13.339.383,60 дин без ПДВ-а, те је стога  понуда „ЛЕВЕР 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ДОО, Београд за ову јавну набавку неприхватљива.  
 
8. Комисија за јавну набавку сачинила је ранг листу понуђача који су доставили 
прихватљиве и одговарајуће понуде. 
 
Ранг листа: 
 

1. „ЗЛАТИБОР – ГРАДЊА БЕОГРАД“ А.Д. Београд, Пожешка 104-а 
 
Понуђач коме се додељује уговор је: 

1. „ЗЛАТИБОР – ГРАДЊА БЕОГРАД“ А.Д. Београд, Пожешка 104-а 
 

С обзиром на све напред наведено, Наручилац је на основу овлашћења из члана 
108. став 1. Закона о јавним набавкама донео одлуку као у диспозитиву.  
     
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице (у 
даљем тексту: подносилац захтева). 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
од 120.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив 
на број: број јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха 
уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије и доказ приложи Наручиоцу. 
 

 
 
             Ана Медвеђ 
 
                          Директорка 
 


