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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12) и 
Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.433 од 21. 6. 2014.године, доноси се 

 
 

О Д Л У К А 
о додели уговора   

 
У јавној набавци текуће поправке и одржавање молерско-фарбарски радови, бира се као 
најповољнија понуда понуђача РЕФЛЕКС, Мајур, Војводе Путника 95, заведена код понуђача 
под бројем 74 од 12.6.2014. године и код наручиоца под бр. 409 од 12.06.2014.године са којим ће 
се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити уговор о јавној набавци предметних 
радова. 

 
Образложење 

 
На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 362 од 29.5.2014.године, спроведен је 
поступак доделе уговора о јавној набавци радова у поступку јавне набавке мале вредности, на 
основу члана 31. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12).
  
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 
1. Назив наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 
2. Адреса наручиоца: Шабац, Добропољска 5. 
3. Редни број јавне набавке ЈНМВ 01Р/2014. 
4. Предмет  јавне набавке је набавка радова: текуће поправке и одржавање молерско-

фарбарски радови: 45442100- бојадерски радови, 45453100-8 – радови на реновирању, 
31519200-9 неонске сијалице. 

5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 
6. Подаци о јавној набавци: Средства за реализацију ЈН у укупном износу од 1. 540.000,00 

динара са ПДВ, су обезбеђена у Финансијском плану за 2014. годину на позицији 4251.  
7.  Процењена вредност ЈНМВ је: 1. 283.000,0 (без ПДВ-а). 
8.  Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

 
Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 
1. Позив за достављање понуда: 
 
У складу са чл. 31, 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у 
поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ О1Р/2014  је дана 2. јуна 2014. године, 
објављен на Порталу јавних набавки, Интернет адреси наручиоца vivasabac.edu.rs и достављен 
тројици потенцијалних понуђача. 
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са 12. јуном  
2014.године, до 12 часова. 
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2. Приспеле понуде понуђача: 
 
На адресу  наручиоца у наведеном року приспеле су понуде следећих понуђача и то: 
 
Ред. 
бр. 

Бр. под 
којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 
пријема понуде 

Час 
пријема 
понуде 

1 400 НЕШКОМ ДОО, Лозница, Георгија 
Јакшића 5 

11.06.2014. 1200 

2 403 ИТАЛИЈА НУОВА ДОО, Смедерево, 
Ђуре Даничића 37 

12.06.2014. 830 

3 404 MONTINGENERGETIKARS DOO, 
Кикинда, Војвођанске бригаде 16 

12.06.2014. 830 

4 405 GP DUGA GROUP DOO, Шабац, 
Масарикова 26 

12.06.2014. 845 

5 406 TRIOLUX DOO, Шабац, Браће Недића 1 12.06.2014. 930 

6 409 РЕФЛЕКС, Мајур, Војводе Путника 95 12.06.2014. 1100 

7 410 ГД „КНЕЗ“, Шабац, 6. пука 54 12.06.2014. 1115 

8 411 ГД „ТГ-ГРАДЊА“, Шабац, Војводе 
Мишића 8А 

12.06.2014. 1115 

9 412 СГР „МАН-ИНГРАД“, Шабац, Лозничка 
23 

12.06.2014. 1115 

10 413 GLOBEX DOO, Мајур, Табановачка 8 12.06.2014. 1140 

 
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 
12.06.2014. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 12,55 часова. 
Поступку отварања понуда били су присутни предстваници понуђача: GP DUGA GROUP DOO, 
Шабац, Масарикова 26, TRIOLUX DOO, Шабац, Браће Недића 1 и GLOBEX DOO, Мајур, 
Табановачка 8, који су без примедби потписали записник о отварању понуда. 
 
3. Преглед и оцена понуда: 

 
После отварања понуда Комисија је дана 12. 6. 2014. године, извршила детаљан преглед и 
стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

1) Понуђач MONTINGENERGETIKARS DOO, Кикинда, на појединим позицијам своје понуде 
број 1006-2/14СК од 10.06.2014., заведене код наручиоца под бројем 404, направио је рачунске 
грешке које се односе на неслагање јединичне и укупне цене:   

• На позицији 02.001 (Набавка материјала и поплочавање унутрашњих подова керамичким 
плочицама (тип WPG SOLEADO MP 614) димензија 60x60 цм на лепак, обрачун по м2, са 
фуговањем 4.53*7.7 ), као и на позицији 05.003 (Набавка материјала и полагање каблова у 
поду, просечне дужине 5 метара, са монтажом утичница за уградњу у под, oбрачун по 
комаду, комада 45) направљене су рачунске грешке које услед неслагања јединичне и 
укупне цене мењају укупну вредност понуде без ПДВ на 1.059.036,10 динара (уместо 
654.145,70 динара), вредност ПДВ на 211.861,22 (уместо 130.829,14 динара) а укупну цену 
понуде са ПДВ на износ од 1.271.167,32 динара (уместо 784.974,84 динара). 



Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 

 3 

Понуђач није доставио сагласност на исправку рачунских грешака па је наведена понуда 
понуђача одбијена као неприхватљива према конкурсној документацији, одељак  5.14. 
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ, у смислу  члана 93, став 
6 Закона о јавним набавкама. 
 
2) Понуђач GLOBEX DOO, Мајур, Табановачка 8 такође је направио рачунске грешке у својој 
понуди број 42 од 11.06.2014. године и то на позицији 07.003  (Набавка материјала и облагање 
стуба гипскартонским плочама на лепак што мења вредност укупне понуде на износ без ПДВ на 
722.452,00 динара (уместо 721.396,00 динара), а укупну цену понуде са ПДВ на износ од 
866.942,00 динара (уместо 865.675,20 динара). Понуђач је на захтев Наручиоца доставио 
сагласност на исправку рачунских грешака. 
 
3) Наручилац је дана 16.6.2014. године понуђачу РЕФЛЕКС, Мајур, Војводе Путника 95 поднео 
захтев за образложење понуде број 74 од 12.6.2014.године због неуобичајено ниске цене 
појединих позиција у понуди и то: 
• Позиција 02.001: Набавка материјала и поплочавање унутрашњих подова керамичким 

плочицама (тип WPG SOLEADO MP 614),  
• Позиција 03.001: Набавка материјала, делимично стругање старе боје са зидова (око 20%), 

поправка глет масом, мазање подлогом и бојење зидова полудиперзионим пастелном бојом 
до постизања равномерног и чистог тона.  

• Позиција 03.002: Набавка материјала, делимично стругање старе боје са  плафона (око 20%), 
поправка глет масом, мазање подлогом и бојење плафона полудиперзионом белом бојом до 
постизања равномерног и чистог тона.  

• Позиција 03.005: Бојење цеви од грејања, са стругањем и чишћењем старе оштећене боје и 
два пута бојење радијатор лаком. 

• Позиција 03.006: Припрема површина, шмирглање и два пута лакирање улазних врата у 
предпростор и салу на првом спрату. 

• Позиција 04.002: Набавка и монтажа парапетних пвц дасака испод прозора у сали на 1 спрату. 
• Позиција 05.002: Набавка и уградња лед сијалица, предвиђених за уградњу у спуштене 

плафоне.  
• Позиција 05.003: Набавка материјала и полагање каблова у поду, просечне дужине 5 метара, 

са монтажом утичница за уградњу у под.  
• Позиција 07.001: Израда спуштеног плафона од гипскартонских плоча на металној носећој 

конструкцији.  
Понуђач је благовремено доставио образложење цена са структуром цене за све наведене 
позиције. 
 

3.а. Неисправна и неприхватљива понуда је: 
• Понуда бр.404 од 12.6.2014. године MONTINGENERGETIKARS DOO, Кикинда, 

Војвођанске бригаде 16. 
• Понуђена цена 654.145,70 динара (без ПДВ-а) 

из разлога наведених у овом образложењу. 
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3.б. Исправне и прихватљиве понуде су: 
1) Назив или шифра понуђача: НЕШКОМ ДОО, Лозница, Георгија 

Јакшића 5 
 Број под којим је понуда заведена код 

понуђача: 
37-Р/14, од 10.06.2014. 

 Понуђена цена без ПДВ: 942.667,20 динара 

 Понуђена цена са ПДВ: 1.131.200,64 динара 

 Други подаци из понуде Понуда важи 30 дана 

                         
2) 

Назив или шифра понуђача: ИТАЛИЈА НУОВА ДОО, 
Смедерево, Ђуре Даничића 37 

 Број под којим је понуда заведена код 
понуђача: 

1 од 10.06.2014. 

 Понуђена цена без ПДВ: 844.376,00 динара 

 Понуђена цена са ПДВ: 1.013.251,20 динара 

 Други подаци из понуде Понуда важи 30 дана 
                    

3) 
Назив или шифра понуђача: GP DUGA GROUP DOO, Шабац, 

Масарикова 26 
 Број под којим је понуда заведена код 

понуђача: 
109 од 12.06.2014. 

 Понуђена цена без ПДВ: 788.133,70 динара 

 Понуђена цена са ПДВ: 945.760,44 динара 

 Други подаци из понуде Понуда важи 60 дана 

         
4) 

Назив или шифра понуђача: TRIOLUX DOO, Шабац, Браће 
Недића 1 

 Број под којим је понуда заведена код 
понуђача: 

117/14 од 11.06.2014. 

 Понуђена цена без ПДВ: 1.081.744,85 динара 

 Понуђена цена са ПДВ: 1.298.093,82 динара 

 Други подаци из понуде Понуда важи 30 дана 

      
5) 

Назив или шифра понуђача: РЕФЛЕКС, Мајур, Војводе Путника 
95 

 Број под којим је понуда заведена код 
понуђача: 

74 од 12.06.2014. 

 Понуђена цена без ПДВ: 705.254,20 динара 

 Понуђена цена са ПДВ: 846.305,04 динара 

 Други подаци из понуде Понуда важи 30 дана 

        
6) 

Назив или шифра понуђача: ГД „КНЕЗ“, Шабац, 6. пука 54 

 Број под којим је понуда заведена код 
понуђача: 

20/2014 од 10.06.2014. 

 Понуђена цена без ПДВ: 1.121.666,30 динара 

 Понуђена цена са ПДВ: 1.345.999,56 динара 

 Други подаци из понуде Понуда важи 30 дана 



Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 

 5 

        
7) 

Назив или шифра понуђача: ГД „ТГ-ГРАДЊА“, Шабац, Војводе 
Мишића 8А 

 Број под којим је понуда заведена код 
понуђача: 

9/06 од 11.06.2014. 

 Понуђена цена без ПДВ: 1.159.245,00 динара 

 Понуђена цена са ПДВ: 1.391.094,00 динара 

 Други подаци из понуде Понуда важи 30 дана 

        
8) 

Назив или шифра понуђача: СГР „МАН-ИНГРАД“, Шабац, 
Лозничка 23 

 Број под којим је понуда заведена код 
понуђача: 

3 од 11.06.2014. 

 Понуђена цена без ПДВ: 1.142.348,50 динара 

 Понуђена цена са ПДВ: 1.370.818,20 динара 

 Други подаци из понуде Понуда важи 45 дана 

         
9) 

Назив или шифра понуђача: GLOBEX DOO, Мајур, Табановачка 
8 

 Број под којим је понуда заведена код 
понуђача: 

42 од 11.06.2014. 

 Понуђена цена без ПДВ: 722.452,00 динара 

 Понуђена цена са ПДВ: 866.942,00 динара 

 Други подаци из понуде Понуда важи 31 дан 

          
4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 

 
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене 
цене, рангиране су одговарајуће и прихватљиве понуде:  
 
 
Ред. 
Бр. 

Понуђач Број понуде 
Понуђена цена  
без ПДВ-а у дин. 

Понуђена цена  
са ПДВ-ом у дин. 

1. РЕФЛЕКС, Мајур, 
Војводе Путника 95 

409 705.254,20 дин. 846.305,04 дин. 

2. GLOBEX DOO, Мајур, 
Табановачка 8 

413 722.452,00 дин. 866.942,00 дин. 

3. GP DUGA GROUP DOO, 
Шабац, Масарикова 26 

405 788.133,70 дин. 945.760,44 дин. 

4. ИТАЛИЈА НУОВА ДОО, 
Смедерево, Ђуре 
Даничића 37 

403 844.376,00 дин. 1.013.251,20 дин. 

5. НЕШКОМ ДОО, 
Лозница, Георгија 
Јакшића 5 

400 942.667,20 дин. 1.131.200,64 дин. 

6. TRIOLUX DOO, Шабац, 
Браће Недића 1 

406 1.081.744,85 дин. 1.298.093,82 дин. 
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7. ГД „КНЕЗ“, Шабац, 6. 
пука 54 

410 1.121.666,30 дин. 1.345.999,56 дин. 

8. СГР „МАН-ИНГРАД“, 
Шабац, Лозничка 23 

412 1.142.348,50 дин. 1.370.818,20 дин. 

9. ГД „ТГ-ГРАДЊА“, 
Шабац, Војводе Мишића 
8А 

411 1.159.245,00 дин. 1.391.094,00 дин. 

 
 
 
5. Предлог комисије за јавну набавку: 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/12), а у складу са стручном оценом понуда и рангирањем понуда по критеријуму најниже 
понуђене цене, Комисија је предложила Наручиоцу да додели уговор о јавној набавци радова –  
понуђачу РЕФЛЕКС, Мајур, Војводе Путника 95 чија је понуда бр. 74 од 12.06.2014.године,  
заведена код Наручиоца под бројем 409 од 12.6.2014. године оцењена као исправна, 
прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности.  
 
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

 
ПОУКА: Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права а предаје 
се Наручиоцу у року од пет дана од дана пријема одлуке.  
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 
републичка административна такса, јавна набавка мале вредности ЈНМВ 01Р/2014 - наручилац 
Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, прималац уплате: буџет Републике 
Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара, и достави потврду привредног субјекта 
(банке или поште) да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована. 
 
 

У Шапцу, 
Дана: 21.06.2014. 

Број: 434 
 
                
 
 
 
 
 
 
 


