
 
                                                                                                                             
Наручилац: 

 
Градска управа града Шапца 

Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 
Место: Шабац 
Број одлуке: 404-4-61-6/19-03  
Редни бр. ЈН ЈН 60/19 
Датум: 10.12.2019. 

 
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( »Сл. гласник РС«  бр. 

68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 3551-01 од 10.12.2019. године 
Начелник Градске управе града Шапца, доноси: 
 

ОДЛУКУ  
о додели уговора 

 
1. Градска управа града Шапца, као наручилац у поступку јавне набавке бр. 

ЈН 60/19, уговор о јавној набавци Реконструкција тротоара на више локација у 
Шапцу додељује понуђачу „Машинокоп“ д.о.о. Шабац. 

2. На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града 
Шапца као наручилац у овом поступку овластила је Јавно предузеће 
Инфраструктура Шабац да у њено име и за њен рачун спроведе поступак јавне 
набавке и предузме одређене радње у овом поступку у складу са Одлуком о 
спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог 
наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и 
предузме одређене радње у поступку бр. 404-4-61-2/19-03 од 31.10.2019. године. 

3.  Ову одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Јавног предузећа Инфраструктура Шабац које спроводи 
поступак јавне набавке у име и за рачун Градске управе града Шапца, у року од три 
дана од дана доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 31.10.2019. године донео Одлуку о покретању поступка 
јавне набавке бр.404-4-61-3/19-03 за реконструкцију тротоара на више локација 
у Шапцу,  ЈН 60/19. 

 
 За наведену јавну набавку, на Порталу Управе за јавне набавке и на 
интернет страници Јавног предузећа Инфраструктура Шабац које је спровело 
поступак јавне набавке у име и за рачун Градске управе града Шапца, објављени су 
позив и конкурсна документација за достављање понуда свим заинтересованим 
понуђачима, бр. од 404-4-61/19-03 од 31.10.2019. године. 
 До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспеле су 3 понуде.  
   
 Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
 



 У извештају о стручној оцени понуда бр.3551-01 од 10.12.2019. године 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 
 

1) Врста предмета јавне набавке:  
 

Добра  
Услуге  
Радови    X 

 
2) Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке: 
 

Реконструкција тротоара на више локација у 
Шапцу  
 

Редни број јавне набавке ЈН 60/19 
Назив и ознака из општег речника 
набавке: 

45000000 – Грађевински радови 
 

Редни број набавке у плану јавних 
набавки: 

1.3.56 

Подаци о апропријацији у буџету, 
односно у финансијском плану за 
плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у 
финансијском плану Наручиоца –  
Број позиције 74;  
конто у финансијком плану наручиоца 425-000 

Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ) 

 
29.166.666,00 динара 

 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ) 

27.397.500,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ) 

32.877.000,00 динара 

 
 

3) Укупан број поднетих понуда: 3 
 

 
Назив / име понуђача 

Ред. 
број 

Број 
понуде 

Благовремене понуде Неблаговре

- мене 
понуде 

1. 3551-01/1 „Машинокоп“ д.о.о. Шабац - 
2. 3551-01/2 „Луна стан“ д.о.о. Шабац - 
3. 3551-01/3 „Рефлекс“ д.о.о. Мајур - 

 
 
Понуђач „Машинокоп“ д.о.о. Шабац  као обавезан доказ уз понуду је доставио 
решење да је уписан у регистар понуђача БПН 397/2013 од 03.10.2013. године. 



Наручилац је конкурсном документацијом као додатни услов у погледу кадровског 
капацитета ради учешћа у поступку јавне набавке определио да понуђач докаже да 
има у радном односу или радно ангажованог радника са важећом дозволом за 
обављање делатности која представља предмет набавке – одговорни извођач радова 
са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије лиценца бр. 410 или 412 
или 415 или 812 одговорног извођача радова. На околност испуњености 
предметног услова конкурсном документацијом је захтевано да понуђач у оквиру 
своје понуде достави следеће доказе: фотокопију уговора о раду и М-А образац, 
фотокопију личних лиценци са потврдом о важности лиценце Инжењерске коморе 
Србије, при чему је наручилац тражио да лиценца буде оверена личним печатом и 
потписом одговорног извођача радова. Комисија је као неспорно утврдила да је 
подносилац понуде у оквиру своје понуде приложио фотокопију лиценце и 
фотокопију потврде о важности лиценце бр. 410 за одговорног извођача радова 
Јована Б. Вранеш, којом се потврђује да је Јован Б. Вранеш дипломирани грађ.инж  
на дан издавање потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио обавезу 
плаћања чланарине Комори закључно са 07.04.2020. године, као и да му одлуком 
Суда части издата лиценца није одузета, затим потврду о поднетој пријави на 
обавезно социјално осигурање (образац МА) и уговор о раду закључен између 
Машинокопа д.о.о. Шабац и Вранеш Јована на неодређено време од 01.02.2018. 
године, али лицена коју је понуђач доставио не садржи потпис и печат одговорног 
извођача радова. 
Чланом 3.став 1. тачка 33) ЗЈН прописано је да је прихватљива понуда она 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.  
 
Комисија за јавну набавку је као неспорно утврдила да је подносилац понуде 
Машинокоп д.о.о. Шабац доставио све конкурсном документацијом захтеване 
доказе из којих произилази да исти има у радном односу једног дипломираног 
инжењера који поседује важећу лиценцу 410 која је издата 07.04.2016. године 
од стране Инжењерске коморе Србије и уз исту поврду о важности наведене 
лиценце 410 са роком важења до 17.04.2020. године, затим уговор о раду на 
неодређено време и МА образац о пријави осигурања за Јована Б. Вранеш. 
Комисија је на основу достављених доказа а у вези испуњености предметног 
додатног услова у погледу кадровског капацитета  неспорно могла да утврди 
стварну садржину понуде у смислу члана 106. став 1. тачка5.) ЗЈН. 
 
Комисија сматра да то што лиценца није оверена личним печатом одговорног 
извођача радова не може представљати битан недостатак понуде у смислу одредаба 
члана 106. Закона о јавним набавкама, имајући у виду све остале доказе 
достављење на околност испуњености додатног услова у погледу кадровског 
капацитета и посебно ако узмемо у обзир чињеницу да наведени инжењер није 
издавалац предметног доказа и да овера истог његовим личним печатом и 
потписом не утиче на валидност и садржину предметног доказа.  



Комисија је такође извршила увид у јавно доступни регистар ИКС и извршила 
проверу података да предложени инжењер поседује важећу лиценцу тражену 
конкурсном документацијом што је и констатовано и у достављеној потврди ИКС. 
Што се тиче осталих додатних услова понуђач је доставио изјаву да поседује у 
власништву захтеван технички капаците. Понуђач даље прилаже пописну листу и 
читаче саобраћајних дозвола како је и захтевано конкурсном документацијом. 
Пословни капацитет понуђач је доказао тиме што је доставио пет фотокпија рачуна 
за извршене радове чиме доказује да је имао најмање три изведена посла на 
сличним радовима. 
 Извештај о бонитету са билансом стања и успеха за 2016., 2017. и 2018. годину 
којим понуђач доказује укупно остварен пословни приход од минимално 
50.000.000,00 динара за претходне три обрачунске године. 
Као доказ финансијског обезбеђења понуђач је доставио банкарску гаранцију за 
обзиљност ппонуде бр. 700761-019342/MV од 28.11.2019. године коју је издала 
ProCredit Bank, обавезујуће писмо о намерама банке број: 700761-019340/MV од 
28.11.2019. године које је издала ProCredit Bank којим се банка обавезује да ће 
издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, и обавезујуће писмо о 
намерама банке број: 700761-019338/MV од 28.11.2019. године које је издала 
ProCredit Bank којим се банка обавезује да ће издати банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року. 
Понуђач „Машинокоп“ д.о.о. Шабац је понудио цену од  
27.397.500,00  динара без ПДВ-а. 
Комисија констатује да је понуда понуђача Машинокоп д.о.о. Шабац благовремена, 
одговарајућа и прихватљива. 
 
 
Понуђач Луна стан д.о.о. Шабац  као обавезан доказ уз понуду је достави решење 
да је уписан у регистар понуђача БПН 1433/2013 од 25.11.2013. године и решење о 
промени података БПН 733/2016 од 08.03.2019. године. Од додатних услова 
предвиђених конкурсном документацијом понуђач је доставио доказ да  има 
ангажованог радника са важећом дозволом за обављање делатности – одговорни 
извођач радова и то: лиценцу 410 одговорног извођача радова Бранко Љ. 
Милутиновић дипломирани грађевински инжењер која је издата 19.09.2013. године, 
потврда Инжењерске коморе Србије којом се потврђује да је Бранко Љ. 
Милутиновић дипломирани грађ.инж  на дан издавање потврде члан Инжењерске 
коморе Србије, да је измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 
19.09.2020. године, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. 
Лиценца и потврда садрже потпис и лични печат одговорног извођача радова. 
Понуђач даље у конкурсној документацији прилаже  уговор о раду закључен на 
неодређено време између послодавца Грађевинско друштво „Луна стан“ д.о.о. 
Шабац и Бранка Милутиновић од 15.07.2011. године  и потврду о поднетој пријави 
на обавезно социјално осигурање (образац МА). 
Даље Понуђач је доставио изјаву да поседује у власништву захтеван технички 
капаците а да за део техничког капацитета: багер точкаш или комбинирка поседује 
уговор о лизингу а за камион кипер носивости до 10т уговор о закупу (што је и 



приложено као доказ). Понуђач даље прилаже пописну листу, читаче саобраћајних 
дозвола, чиме доказује да испуњава технички капацитет. 
Пословни капацитет понуђач је доказао тиме што је доставио три фотокопије 
окончаних ситуација за извршене радове чиме доказује да је имао најмање три 
изведена посла на сличним радовима. 
 Извештај о бонитету са билансом стања и успеха за 2016., 2017. и 2018. годину 
којим понуђач доказује укупно остварен пословни приход од минимално 
50.000.000,00 динара за претходне три обрачунске године. 
Као доказ финансијског обезбеђења понуђач је доставио банкарску гаранцију за 
обзиљност понуде бр. GC2019/900 од 27.11.2019. године коју је издала NLB Banka, 
обавезујуће писмо о намерама банке број: PO2019/208 од 27.11.2019. године које је 
издала NLB Banka којим се банка обавезује да ће издати банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, и обавезујуће писмо о намерама банке број: PO2019/209 од 
27.11.2019. године које је издала NLB Banka којим се банка обавезује да ће издати 
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. 
Понуђач Луна стан д.о.о. Шабац је понудио цену од 28.897.400,00 динара без ПДВ-
а. 
Комисија констатује да је понуда понуђача Луна стан д.о.о. Шабац благовремена, 
одговарајућа и прихватљива. 
 
Рефлекс д.о.о. Мајур је као обавезан доказ уз понуду достави решење да је уписан 
у регистар понуђача БПН 386/2014 од 30.01.2014. године. Од додатних услова 
предвиђених конкурсном документацијом понуђач је доставио доказ да  има 
ангажованог радника са важећом дозволом за обављање делатности – одговорни 
извођач радова и то: лиценцу 410 одговорног извођача радова Жељко М. Дишић 
дипломирани грађевински инжењер која је издата 19.01.2012. године, потврда 
Инжењерске коморе Србије којом се потврђује да је Жељко М. Дишић 
дипломирани грађ.инж  на дан издавање потврде члан Инжењерске коморе Србије, 
да је измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 08.12.2019. године, 
као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Лиценца и потврда 
садрже потпис и лични печат одговорног извођача радова. Понуђач даље у 
конкурсној документацији прилаже  уговор о раду закључен на неодређено време 
између послодавца Рефлекс д.о.о. Мајур и Жељка Дишић од 29.08.2014. године, 
анекс уговора о раду од 01.03.2014. године и потврду о поднетој пријави на 
обавезно социјално осигурање (образац МА). 
Даље Понуђач је доставио изјаву да поседује у власништву захтеван технички 
капацитет. Понуђач прилаже пописну листу зазахтевану грађевинску механизацију 
и  читаче саобраћајних дозвола, чиме доказује да испуњава технички капацитет. 
Пословни капацитет понуђач је доказао тиме што је доставио две фотокпије рачуна 
за извршене радове и једну фотокопију окончане ситуације чиме доказује да је 
имао најмање три изведена посла на сличним радовима. 
 Извештај о бонитету са билансом стања и успеха за 2016., 2017. и 2018. годину 
којим понуђач доказује укупно остварен пословни приход од минимално 
50.000.000,00 динара за претходне три обрачунске године. 
Као доказ финансијског обезбеђења понуђач је доставио банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде бр. MD 19331-34519 од 27.11.2019. године коју је издала Addiko 
Bank, обавезујуће писмо о намерама банке број: MD 19331-08203 од 27.11.2019. 



године које је издала Addiko Bank којим се банка обавезује да ће издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, и обавезујуће писмо о намерама банке број: 
MD 19331-94915 од 27.11.2019. године које је издала Addiko Bank којим се банка 
обавезује да ће издати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 
року. 
Понуђач Луна стан д.о.о. Шабац је понудио цену од 29.068.600,00 динара без  
ПДВ-а. 
Комисија констатује да је понуда понуђача Луна стан д.о.о. Шабац благовремена, 
одговарајућа и прихватљива. 
 
 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози  
за њихово одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

 
Подносилац 
понуде 

 
Понуђена 
цена 

 
Разлози за одбијање понуде 

3551-01/2 „Луна стан“ 
д.о.о. Шабац 

28.897.400,00 Понуда је благовремена, одговарајућа и 
прихватљива, али је добила мањи број 
пондера у односу на изабрану понуду 

3551-01/3 „Рефлекс“ 
д.о.о. Мајур 

29.068.600,00 Понуда је благовремена, одговарајућа и 
прихватљива, али је добила мањи број 
пондера у односу на изабрану понуду 

 
 
 

5) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена 
 
Начин примене методологије доделе пондера: 
 
Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се 100 бодова. 
 
Осталим понуђачима бодови се додељују применом следеће формуле: 
 

Б   = (мин Ц  / Цпп ) x маx Б  
где је: 
Б     = број бодова за понуђену укупну цену  
мин Ц   = најнижа понуђена укупна цена из свих понуда 
Ц пп   = понуђена укупна цена из посматране понуде  
маx Б  = број бодова - коефицијент, утврђен као максималан 

број бодова за најнижу укупну цену  –  100 бодова 
 
Понуђач „Машинокоп“ д.о.о. Шабац са најнижом ценом од 27.397.500,00 динара 
додељено је 100 бодова. 
 
Осталим понуђачима бодови се додељују на следећи начин:  
 



- Понуђач „Луна стан“ д.о.о. Шабац понудио је цену 28.897.400,00динара:  
 
  Б =  (27.397.500,00 /28.897.400,00) * 100 =  94,80 бодова 

 
- Понуђач „Рефлекс“ д.о.о. Мајур понудио је цену 29.068.600,00динара:  
 
  Б =  (27.397.500,00 /29.068.600,00) * 100 =  94,25 бодова 
 
Ранг листа понуђача: 
 
Р.бр. Назив / име понуђача цена бодови 

1. „Машинокоп“ д.о.о. Шабац 27.397.500,00 100,00 

2. „Луна стан“ д.о.о. Шабац 28.897.400,00 94,80 

3. „Рефлекс“ д.о.о. Мајур 29.068.600,00 94,25 

 
6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда понуђача 

„Машинокоп“ д.о.о. Шабац благовремена, одговарајућа и прихватљива и 
предлаже наручиоцу њен избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 

    Да       Не            X 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне  
набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења 
донело одлуку о избору најповољније понуде, којом се понуда бр. 3551-01/1 од 
02.12.2019. године понуђача „Машинокоп“ д.о.о. Шабац бира као најповољнија.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети  
захтев за заштиту права наручиоцу,  
а копију истовремено доставља Републичкој комисији 
 у року од 10 дана од дана објављивања 
 одлуке на Порталу јавних набавки. 
 

Начелник: 
Милан Васић 

 
 
 
 
 
 
 
 


