
 

 

 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 

68/15) Наручилац доноси: 

О  Д  Л  У  К  У 

  о додели уговора 
 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „DOMKO“ doo Beograd,  број 

18/18-9 од  26.05.2017. године, па се одабраном понуђачу додељује уговор по 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – Радови на одржавању зграде 

Факултета  04/17. 

О б  р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 08.05.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке 

мале вредности бр. 18/18, за набавку радова на одржавању зграде Факултета. За 

наведену набавку наручилац је упутио Позив за достављање понуда потенцијалним 

понуђачима (на 3 адресе) и објавио исти на Порталу јавних набавки и сајту Факултета. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је 6 понуда.  

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.18/18-22 од 29.05.2017. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: радови; 

2) Подаци  о  јавној  набавци: 

Предмет јавне набавке: радови на одржавању зграде Факултета; 

Редни број јавне набавке : 04/17; 

Процењена вредност јавне набавке : 3.550.000,00 динара без ПДВ-а; 

 

3) Укупан број поднетих понуда: 6 ( шест ) 

                                                               Назив / име  понуђача 

           Благовремене понуде                                       Неблаговремене понуде 

1. „DOMKO“ doo Beograd      нема неблаговремених понуда 

2. „GRAMAR“ doo Beograd 

3. „ S.R.M.A.“ doo Beograd 

4. „KI BIRO“ doo Beograd 

5. „NIKA CONSTRUCTION“ doo Beograd 

6. „BOMING“ doo Beograd 

                                 

 Комисија за јавну набавку образована решењем бр 18/18-2 ( у даљем тексту 

Комисија ) је припремила конкурсну документацију, послала позив на понуду на 3 

маил адресе. Комисија је констатовала да су до истека рока за подношење понуда до 

26.05.2017. године до 12 часова на адресу наручиоца пристигле понуде 6 понуђача, 

неблаговремених понуда није било. 

У заказано време истог дана у 12 сати и 30 минута Комисија је приступила отварању 

понуда, у присуству три овлашћена представника понуђача.  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

 ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Булевар краља Александра 73 

11000  Београд,  

Телефон (011) 321-86-06,  

Телефакс (011) 337-02-23 

Рачун 840-1437666-41 

Управа за трезор Палилула 

ПИБ 100251144 

Mат.бр.     07006454 



 

4) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање: 

 Комисија је након увида у садржину понуда и понуђене цене констатовала да 

су понуде три понуђача благовремене, потпуне и одговарајуће, али да прелазе 

процењену вредност јавне набавке која је 3.550.000,00 динара без ПДВ-а, и то понуде 

понуђача : 

• „ S.R.M.A.“ doo Beograd, са понуђеном ценом од 3.677.229,00 динара без ПДВ-а; 

•  „NIKA CONSTRUCTION“ doo Beograd, са понуђеном ценом од 3.938.100,00 

динара без ПДВ-а 

• „BOMING“ doo Beograd, са понуђеном ценом од 3.649.600,00 динара без ПДВ-а. 

 

 Чланом 3, став 1 тачка 33 ЗЈН дефинисано је која понуда је приватљива – понуда 

која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостататка и која не 

прелази износ процењене вредности. На основу изнетог, Комисија констатује да је 

наручилац сходно члану 107. Закона дужан да одбије горе наведене понуде, обзиром да 

су неприхватљиве. 

 

5) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа цена, понуђене цене. 

 Након што је утврдила да су преостале понуде понуђача благовремене, 

потпуне, одговарајуће и прихватљиве, Комисија је рангирала прихватљиве понуде 

применом критеријума „ најнижа цена“ описаног у Конкурсној документацији 

 

Ранг листа понуђача после примене критеријума  

Назив понуђача    Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. „DOMKO“ doo Beograd   2.972.570,00       

2. „GRAMAR“ doo Beograd   3.073.550,00 

3. „KI BIRO“ doo Beograd   3.231.250,00 

 

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

 „DOMKO“ doo Beograd  

 Комисија је после стручне оцене понуда, констатовала  да је најповољнија 

понуда понуђача „DOMKO“ doo Beograd  и предлаже да се у том смислу донесе Одлука 

о додели уговора на основу члана 108 Закона. 

 

На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца прихватио је предлог 

Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу 

законског овлашћења а како су се испунили услови за доделу уговора у смислу 

члана 107 закона о јавним набавкама, донео  Одлуку о додели уговора 

најповољнијем понуђачу. 

 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 

дана од дана пријема исте (у складу са чл.149 став 6. Закона о јавним набавкама 

(''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 68/15). 

                                                                

 ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

                                                                                  

      Проф.др Бранко Божић, дипл.инж.геод. 


