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Република Србија 

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“ 

Место: Мионица 

Ул. Кнеза Грбовића бр. 31 

Деловодни број : 02-231 

Датум: 8.3.2018. год. 

 

 

 

 На основу Одлуке о покретању  поступка јавне набавке мале вредности  број 02-120 од 

2.2.2018. године, Решења о образовању комисије која ће спровести поступак набавке број  

02-121 од 2.2.2018.године, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 02-225 од 

7.3.2018. године, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 

РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), доносим следећу 

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора   

 

 

У јавној набавци услуга број 02/2018 – набавка услуга Израда пројектне документације за 

реконструкцију, санацију и адаптацију објекта Oсновне школе "Милан Ракић" Мионица у 

издвојеном одељењу у Горњој Топлици Уговор о јавној набавци услуга- Израда пројектне 

документације за реконструкцију, санацију и адаптацију објекта Oсновне школе "Милан 

Ракић" Мионица у издвојеном одељењу у Горњој Топлици додељује се понуђачу – групи 

понуђача  QUIDDITA Д.О.О.  ул. Видска 25, 11000 БЕОГРАД и ŠIPING Д.О.О. ул. Драгана 

Ракића 20Е, 110000 БЕОГРАД,  понуда заведена код понуђача под бројем  3-14/2018 од 

27.2.2018. године. 

 

Образложење 

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке  мале вредности број 02-120 од 

2.2.2018. године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуга, на основу чл. 

31. и 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 

14/2015 и 68/2015 ).  

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 

1. Назив наручиоца: Основна школа „Милан Ракић“ из Мионице 

2. Адреса наручиоца: место: Мионица ул. Кнеза Грбовића бр. 31. 

3. Редни број јавне набавке  02/2018. 

4.  Предмет  набавке је набавка  услуга: Израда пројектне документације за реконструкцију, 

санацију и адаптацију објекта Oсновне школе "Милан Ракић" Мионица у издвојеном 

одељењу у Горњој Топлици. 

5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка  мале вредности. 

6. Подаци о ЈН из плана набавки: средства за реализацију ЈНМВ су обезбеђена: средства су 

планирана и исказана  у Финансијском плану за 2018. годину. 

7.  Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 511451. 

8.  Процењена вредност ЈН   је: 2.500.000,00  динара (без ПДВ-а). 
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9.  Критеријум избора најповољније понуде: Најнижа понуђена цена. 

10. Основни подаци о понуђачима:  

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик организовања 

понуђача 

Укупна вредност понуде за 

рангирање (без пдв-а) 

1. AMG STRUKTURE ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И НАДЗОР 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНИШЋУ БЕОГРАД, МАРКА 

ТАЈЧЕВИЋА 12а  

2.232.000,00 

2.  Група понуђача: QUIDDITA Д.О.О. БЕОГРАД 

И ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 

ŠIPING Д.О.О. БЕОГРАД 

1.880.000,00 

3.  Група понуђача: 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И 

ИНЖЕЊЕРИНГ HABITAT RB Д.О.О. 

ВАЉЕВО и ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ FRENKI-ALARM Д.О.О. 

ВАЉЕВО И АНЂЕЛКА МАНДИЋ 

МИЛУТИНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

ПРОЈЕКТНИ БИРО АНАПРОЈЕКТ, ВАЉЕВО 

И ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ STUDIO 

FORMA Д.О.О. ВАЉЕВО И ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ  

PLANETA Д.О.О ВАЉЕВО И ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, УСЛУГЕ И 

ИНЖЕЊЕРИНГ BOS PROJEKT Д.О.О. 

ВАЉЕВО 

2.250.000,00 

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку јавне 

набавке мале вредности бр. 02/2018,  је дана 21.2.2018. године, објављен на Порталу јавних 

набавки и Интернет адреси Наручиоца Основна школа „Милан Ракић“ у Мионици.    

Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда био је закључно са  

1.3.2018. године до 11,00 часова. 

Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу Наручиоца у 

наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 

 

            Неблаговремених  понуда није било. 

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Табела 1 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. AMG STRUKTURE 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, 

ИНЖЕЊЕРИНГ И НАДЗОР 

Д.О.О. БЕОГРАД, МАРКА 

ТАЈЧЕВИЋА 12а  

02-189 28.2.2018.г. 13,10 
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2.  ГРУПА ПОНУЂАЧА: 

QUIDDITA Д.О.О. БЕОГРАД и 

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И 

УСЛУГЕ ŠIPING Д.О.О. 

БЕОГРАД 

 

02-196 1.3.2018.г. 8,40 

3. ГРУПА ПОНУЂАЧА: 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ 

И ИНЖЕЊЕРИНГ HABITAT 

RB Д.О.О. ВАЉЕВО,  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И 

УСЛУГЕ FRENKI-ALARM 

Д.О.О. ВАЉЕВО, АНЂЕЛКА 

МАНДИЋ МИЛУТИНОВИЋ 

ПРЕДУЗЕТНИК ПРОЈЕКТНИ 

БИРО АНАПРОЈЕКТ ВАЉЕВО,  

ДРУШТВО ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ STUDIO 

FORMA Д.О.О. ВАЉЕВО, 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И 

УСЛУГЕ  PLANETA Д.О.О 

ВАЉЕВО И ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ 

УСЛУГЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ 

BOS PROJEKT Д.О.О. ВАЉЕВО 

02-198 1.3.2018.г. 10,45 

 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. 

дана 1.3.2018. године са почетком у 11,30 часова, а окончан је истог дана у 13,10 часова.  

Отварању понуда су  присуствовали  овлашћени представници групе понуђача ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ HABITAT RB Д.О.О. 

ВАЉЕВО,  и истима  је на лицу места предат записник о отварању понуда, а понуђачима 

који нису присуствовали отварању понуда Записник о отварању понуда је достављен у року 

од 3 (три) дана  рачунајући од дана отварања понуда. 

Примедби представника понуђача на поступак отварања понуда није било. 

 

Преглед и оцена понуда: 

 

Прихватљива понуда је: 

 

Назив или шифра понуђача: 

 

Група понуђача: QUIDDITA Д.О.О. БЕОГРАД,  

и ŠIPING Д.О.О. БЕОГРАД 

Број под којим је понуда заведена: 3-14/2018 

ПОНУДУ подноси: А) самостално 

Б) са подизвођачем 

В) као заједничку понуду 

Укупна цена без ПДВ- а  

 

1.880.000,00 

Вредност ПДВ-а 

 

376.000,00 
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Укупна цена са ПДВ- ом  

 

2.256.000,00 

Рок плаћања:   

(не дуже од 45 дана од дана пријема 

оверене ситуације од стране Наручиоца) 

 

45 дана од дана пријема оверене ситуације од 

стране Наручиоца. 

Рок за израду и достављање Пројекта 

постојећег стања објекта који је саставни 

део Идејног решења : 

 

  

20 радних дана од  дана увођења у посао (не 

дуже од 20 радних дана  од  дана увођења у 

посао).  

Рок за израду и достављање Пројекта за 

грађевинску дозволу 

 

 

40 календарских дана од дана достављања 

локацијских услова (не дуже од 40 календарских 

дана од дана достављања локацијских услова. 

 

Рок за израду и достављање Пројекта за 

извођење радова 

 

25 календарских дана од дана достављања 

позитивног мишљења техничке контроле (не 

дуже од 25 календарских дана од дана 

достављања позитивног мишљења техничке 

контроле).  

Рок важења понуде 

(не краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда) 

 

 

60 дана од дана отварања понуде 

 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и 

прихватљиву. 

 

Неприхватљиве понуде: 

1. 

 

Назив или шифра понуђача: 

 

 

AMG STRUKTURE ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И НАДЗОР 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, МАРКА 

ТАЈЧЕВИЋА 12а  

Број под којим је понуда заведена: 15/18 

 

ПОНУДУ подноси: А) самостално 

Б) са подизвођачем 

В) као заједничку понуду 

Укупна цена без ПДВ- а  

 

2.232.000,00 

Вредност ПДВ-а 

 

446.400,00 

Укупна цена са ПДВ- ом  

 

2.678.400,00 
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Рок плаћања:   

(не дуже од 45 дана од дана пријема 

оверене ситуације од стране Наручиоца) 

 

45 дана од дана пријема оверене ситуације од 

стране Наручиоца. 

Рок за израду и достављање Пројекта 

постојећег стања објекта који је саставни 

део Идејног решења : 

 

  

18 радних дана од  дана увођења у посао (не 

дуже од 20 радних дана  од  дана увођења у 

посао).  

Рок за израду и достављање Пројекта за 

грађевинску дозволу 

 

 

35 календарских дана од дана достављања 

локацијских услова (не дуже од 40 календарских 

дана од дана достављања локацијских услова. 

 

Рок за израду и достављање Пројекта за 

извођење радова 

 

20 календарских дана од дана достављања 

позитивног мишљења техничке контроле (не 

дуже од 25 календарских дана од дана 

достављања позитивног мишљења техничке 

контроле).  

Рок важења понуде 

(не краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда) 

 

 

60 дана од дана отварања понуде 

 

 

Понуда број 15/18 од 26.2.2018. године понуђача AMG STRUKTURE ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И НАДЗОР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНИШЋУ БЕОГРАД, МАРКА ТАЈЧЕВИЋА 12а  одбија се као неприхватљива из 

следећих разлога: понуда садржи битне недостатке из члана 106. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама, и то: понуђач није доставио доказе за кадровски капацитет, односно за  

инжењера са лиценцом 330  и инжењера са лиценцом 310 није доставио доказ о радном 

статусу  којим се  доказује да је исти радно ангажован код понуђача ( није достављена 

фотокопија уговора о раду, уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 

послова или другог уговора о радном ангажовању) и није доставио копију М-А обрасца;  за  

инжењера са лиценцом 350 и 353  фотокопије потврде  о важности лиценце нису потписане и 

оверена печатом имаоца лиценце као што је захтевано Конкурсном документацијом у 

одељку IV конкурсне документације – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова; 

понуђач не испуњава додатни услов за пословни капацитет који је предвиђен Одељком  

IV Конкурсне документације – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и у упутству како се доказује испуњеност тих услова, јер Понуђач 

није доказао да  располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходне 3 

(три) године (2015, 2016 и 2017) до дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу ЈН закључио најмање два уговора за израду пројектно-техничке документације 

(ИДП или ПГД или ПЗИ) објеката јавне намене  минималне површине по 1000м2 (објекти 

школства, здравства и предшколских установа),  укупне вредности од најмање 5.000.000,00 

динара без ПДВ-а, него је доставио образац Референтне листе  за исто у укупном износу од 

1.224.000,00 динара без ПДВ-а,   а уз  Референтну листу није приложио потписане и оверене 

Обрасце Потврда о раније реализованим уговорима, ни фотокопије Уговора на које се 

потврда односи, ни фотокопије потписане Окончане ситуације или рачуна по тим уговорима, 

као што је предвиђено Конкурсном документацијом.  
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2. 

Назив или шифра понуђача: 

Група понуђача:  

Група понуђача: HABITAT RB Д.О.О. 

ВАЉЕВО, FRENKI-ALARM Д.О.О. ВАЉЕВО, 

ПРЕДУЗЕТНИК ПРОЈЕКТНИ БИРО 

АНАПРОЈЕКТ ВАЉЕВО, STUDIO FORMA 

Д.О.О. ВАЉЕВО, PLANETA Д.О.О ВАЉЕВО И 

BOS PROJEKT Д.О.О. ВАЉЕВО 

 

Број под којим је понуда заведена: 04/02 

 

ПОНУДУ подноси: А) самостално 

Б) са подизвођачем 

В) као заједничку понуду 

Укупна цена без ПДВ- а  

 

2.250.000,00 

Вредност ПДВ-а 

 

450.000,00 

Укупна цена са ПДВ- ом  

 

2.700.000,00 

Рок плаћања:   

(не дуже од 45 дана од дана пријема 

оверене ситуације од стране Наручиоца) 

 

45 дана од дана пријема оверене ситуације од 

стране Наручиоца. 

Рок за израду и достављање Пројекта 

постојећег стања објекта који је саставни 

део Идејног решења : 

 

  

20 радних дана од  дана увођења у посао (не 

дуже од 20 радних дана  од  дана увођења у 

посао).  

Рок за израду и достављање Пројекта за 

грађевинску дозволу 

 

 

40 календарских дана од дана достављања 

локацијских услова (не дуже од 40 календарских 

дана од дана достављања локацијских услова. 

 

Рок за израду и достављање Пројекта за 

извођење радова 

 

25 календарских дана од дана достављања 

позитивног мишљења техничке контроле (не 

дуже од 25 календарских дана од дана 

достављања позитивног мишљења техничке 

контроле).  

Рок важења понуде 

(не краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда) 

 

 

60 дана од дана отварања понуде 

 

 

Заједничка понуда број 04/02 од 26.2.2018. године групе понуђача HABITAT RB Д.О.О. 

ВАЉЕВО, FRENKI-ALARM Д.О.О. ВАЉЕВО, ПРЕДУЗЕТНИК ПРОЈЕКТНИ БИРО 

АНАПРОЈЕКТ ВАЉЕВО, STUDIO FORMA Д.О.О. ВАЉЕВО, PLANETA Д.О.О ВАЉЕВО И 

BOS PROJEKT Д.О.О. ВАЉЕВО, одбија се као неприхватљива из следећих разлога: понуда 

садржи битне недостатке из члана 106. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, и то: за 

групу понуђача АНАПРОЈЕКТ ВАЉЕВО и PLANETA Д.О.О ВАЉЕВО понуђач није 

доставио доказе о испуњености  обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона и из чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) Закона, а у својој понуди није навео податке о њиховом упису у регистар 
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понуђача. У Одељку IV конкурсне документације – Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова предвиђено је да уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из 

групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона,  што 

доказује достављањем доказа наведених у овом одељку, а да, у складу са чл. 78. ст. 5. Закона, 

понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, који је 

јавно доступан на интернет страници АПР-а, није дужан да достави доказе из чл. 75 ст. 1. 

тач. од 1) до 4) ако приложи копију извода из наведеног регистра или јасно у понуди назначи 

да је регистрован у Регистру АПР-а. Увидом у достављену понуду утврђено је да понуђач 

није доставио доказе о испуњености  обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона и из чл. 

75. ст. 1. тач. 4) Закона за групу понуђача АНАПРОЈЕКТ ВАЉЕВО и PLANETA Д.О.О 

ВАЉЕВО, а у својој понуди није навео податке о њиховом упису у регистар понуђача. У 

складу са одредбама члана 78. Закона о јавним набавкама наручилац је проверио да та лица  

нису уписана у регистар понуђача, а који регистар је доступан на интернет адреси Агенције 

за привредне регистре.  

            

Рангирање  прихватљивих понуда: 

 

 Предлог комисије за јавну набавку: 

На основу напред наведеног утврђеног чињеничног стања, применом одредби члана 108. 

Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку предлаже  Наручиоцу доношење 

одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци услуга број 02/2018  – Израда 

пројектне документације за реконструкцију, санацију и адаптацију објекта Oсновне школе 

"Милан Ракић" Мионица у издвојеном одељењу у Горњој Топлици са понуђачем: Група 

понуђача QUIDDITA Д.О.О. БЕОГРАД и ŠIPING Д.О.О. БЕОГРАД,  чија је понуда бр. 3-

14/2018 од 27.2.2018. године, а заведена код Наручиоца под дел. бројем 02-196 од  1.3.2018. 

године,  оцењена као прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности. 

  Директор је као одговорно лице наручиоца прихватио предлог Комисије за 

спровођење поступка јавне набавке, те је на основу напред наведеног  и члана 108. став 1. 

Закона донео  Одлуку као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 (пет) дана 

од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. став 6. 

Закона. 

 

 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ 

ПОНУДЕ 

Из Табеле 1 

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА  

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. 

Група понуђача:  

QUIDDITA Д.О.О. 

БЕОГРАД и ŠIPING 

Д.О.О. БЕОГРАД 

 

 

02-196 

 

1.880.000,00 

 

2.256.000,00 


