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ОСНОВНА ШКОЛА                                              

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.1205/1 

Дана:23.11.2018. 

26220 К О В И Н 

Ул.Трг Жарка Зрењанина бр.7 

Тел./факс: 013/741-300 

Тел.013/741-052 

e-mail: zmajkovin@gmail.com 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН) и поновљеног Извештаја о стручној оцени понуда 

дел.бр.1204/1 од 23.11.2018.године в.д директора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности радова-грађевинских 

и грађевиско-занатских радова за објекат свлачионица (I фаза) ЈН бр.1-II/2018. 

2. Не надокнађују се трошкови припреме и подношења понуде понуђачима пошто 

их у складу са Законом о јавним набавкама члан 88. став 1. сносе сами, односно није ни 

било трошкова из члана 88. став 3. ЗЈН.  

3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

4. Објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од пет дана од 

дана коначности ове одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке је обустављен у фази након истека рока за подношење 

понуда, а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде након што је Решењем 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-805/2018 од 

20.9.2018.године делимично поништен поступак јавне набавке мале вредности радова-

грађевински и грађевинско занатски радови за објекат свлачионица (I фаза), JН бр.1-

II/2018 у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора бр.695/1 од 

10.7.2018.године. 

Разлог обуставе поступка је тај што су наступили објективни и доказиви разлози који 

се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, због чега се неће понављати у току исте буџетске године. 

Наручилац: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин Трг Жарка Зрењанина бр.7, 

ПИБ:101409077, Матични број 08012199. 

Редни број јавне набавке мале вредности  је 1-II/2018 (1.3.1). 

Предмет јавне набавке је набавка грађевинских и грађевинско-занатских радова за 

објекат свлачионица за потребе ОШ „Joван Јовановић Змај“ Ковин (I фаза). 

Јавна набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности. 

Ознака из Општег речника набавки: 45000000-грађевински радови. 

Процењена вредност јавне набавке је 1.666.667,00 динара без ПДВ-а. 
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Поступак јавне набавке спровeла је Комисија за јавну набaвку, коју je образовао 

директор ОШ «Јован Јовановић Змај» Ковин, посебним Решењем у складу са чланом 54. 

Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број:124/12, 14/15 и 68/15) у саставу: Драгана 

Михајлов, председник Комисије; Дејан Крецуљ и Ненад Рајковић, чланови Комисије. 

За наведену јавну набавку наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну 

докумантцију дана 19.6.2018.године објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет 

адреси и у складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама позвано је 3 (три) 

потенцијална понуђача да доставе своје понуде и то: „Статик“ ДОО Ковин, „МINI COOP 

2012“ ДОО Ковин и ГР „Поповски Станиша“ Ковин. Измена конкурсне документације 

објављивана је два пута и то: 22.6.2018. и 28.6.2018.године. Рок за подношење понуда 

после објаве Обавештења о продужењу рока за подношење понуда био је 4.7.2018.године 

до 1130 часова.  

До истека рока за подношење понуда  тј. до 4.7.2018.године до 1130 часова на адресу 

наручиоца стигло је 5 (пет) понуда и то:  

 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 672/1 „MINI-COOP 2012“ Ковин  

ул.Петра Драпшина бр.37 

 

4.7.2018. 936 

2. 674/1 Заједничка понуда: 

1. „АРХИСТРУКТОР“ ДОО Ковин 

ул.Вашарска бр.7 

2. „ГРАДИТЕЉ-ПРОЈЕКТ“ ДОО Ковин 

ул.Вука Караџића бр.35 

4.7.2018. 1030 

3. 676/1 „SOLLYS LAND“ ДОО Плочица 

ул.Широки сокак бр.55  

4.7.2018. 1051 

4. 678/1 Заједничка понуда: 

1. ДОО „КОП ГРАДЊА“ Плочица 

ул.Краља Петра I бр.178 

2. „АИНГОР“ ДОО Крагујевац 

ул.Преображењска бр.2 

4.7.2018. 1055 

5.  680/1 Заједничка понуда: 

1. „CUBING“ ДОО Београд 

ул.Милана Ракића бр.48 

2. „УДАРНИК ГРАДЊА“ ДОО Београд 

ул.Милана Ракића бр.48 

4.7.2018. 1104 

 

Неблаговремених понуда није било. 

Јавно отварање понуда обављено је у присуству представника понуђача 

АРХИСТРУКТОР“ ДОО Ковин, „CUBING“ ДОО Београд и „SOLLYS LAND“ ДОО 

Плочица дана 4.7.2018.године са почетком у 1200 часова о чему је Комисија сачинила 

записник. 

Комисијa за јавну набавку мале вредности је дана 9.7.2018.године разматрала, 

прегледала и оцењивала понуде и сачинила Извештај о стручној оцени понуда 

дел.бр.694/1 од 9.7.2018.године којим је предложила да се уговор додели групи понуђача 
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„АРХИСТРУКТОР“ ДОО Ковин ул.Вашарска бр.7 и „ГРАДИТЕЉ-ПРОЈЕКТ“ ДОО Ковин 

ул.Вука Караџића бр.35, понуда бр.17/2018 од 3.7.2018.године, заведена код наручиоца 

под дел.бр.674/1 од 4.7.2018.године. 

Одлуком о додели уговор дел.бр.695/1 од 10.7.2018.године Уговор о јавној набавци 

мале вредности грађевинских и грађевиско-занатских радова за објекат свлачионица (I 

фаза) ЈН бр.1-II/2018 додељен је групи понуђача „АРХИСТРУКТОР“ ДОО Ковин 

ул.Вашарска бр.7 и „ГРАДИТЕЉ-ПРОЈЕКТ“ ДОО Ковин ул.Вука Караџића бр.35, број 

понуде 17/2018 oд 3.7.2018.године, заводни број наручиоца 674/1 од 4.7.2018.године. 

Захтев за заштиту права поднела је група понуђача „КОП ГРАДЊА“ ДОО 

ул.Краља Петра I бр.178 Плочица и „АИНГОР“ ДОО ул.Преображењска бр.2 Крагујевац у 

фази после доношење Одлуке о додели уговора дел.бр.695/1 од 10.7.2018.године за ЈН 

бр.1-II/2018. 

Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 

4-00-805/2018 од 20.9.2018.године делимично је поништен поступак јавне набавке мале 

вредности радова-грађевински и грађевинско занатски радови за објекат свлачионица (I 

фаза ), JН бр.1-II/2018 у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора 

бр.695/1 од 10.7.2018.године. 

У наведеном Решењу Републичке комисије наручиоцу је наложено да сходно члану 

93. став 1. ЗЈН од понуђача „Архиструктор“ ДОО Ковин и „Градитељ-пројект“ ДОО 

Ковин затражи да доставе доказ да су измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије. 

Наручилац је поступио у складу са налогом Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки и дописима дел.бр.1140/1 и дел.1140/2 од 13.11.2018.године 

од понуђача „Архиструктор“ ДОО Ковин и „Градитељ-пројект“ ДОО Ковин затражиo да 

доставе доказ да су измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије на дан отварања понуда 4.7.2018.године за ЈН бр.1-

II/2018. 

Испред групе понуђача Павловић Дејан дана 16.11.2018.године предао је Уверења 

пореске управе  о измиреним обавезама по основу јавних прихода на дан 16.11.2018. за 

ДОО Архиструктор Ковин (број 217-437-08-03457/2018-К2С02 од 16.11.2018) и на дан 

15.11.2018.године за ДОО Градитељ-пројект“ Ковин (број 217-437-08-03461/2018-К2С02 

од 15.11.2018) и Уверења Одељења за буџет и финансије одсек за ЛПА о измиреним 

обавезама по основу локалних јавних прихода на дан издавања уверења (Уверење од 

15.11.2018.године бр.03-3/946/2018/2018 – за ДОО Архиструктор Ковин и бр. 03-

3/947/2018/2018 за ДОО Градитељ-пројект“ Ковин). 

Да би се адекватно испитала спорна околност да ли група понуђача 

„АРХИСТРУКТОР“ ДОО Ковин ул.Вашарска бр.7 и „ГРАДИТЕЉ-ПРОЈЕКТ“ ДОО Ковин 

ул.Вука Караџића бр.35 заиста испуњава обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

пошто именовани понуђачи нису пружили доказ да су измирили доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије на дан 

отварања понуда 4.7.2018.године, наручилац се службено обратио дописима дел.бр.1177/1, 

1178/1, 1179/1, 1180/1 од 16.11.2018.године Општинској управи Ковин, Одељење за буџет 

и финансије одсек за ЛПА  и Министарство финансија Пореска управа Филијала Ковин 

ради доставе уверења о измиреним доспелим порезима, доприносима и другим јавним 

дажбинама у складу са прописима Републике Србије на дан отварања понуда 

4.7.2018.године. 

Општинска управа Ковин, Одељење за буџет и финансије одсек за ЛПА је послало 

Обавештење број: службени од 23.11.2018.године у коме стоји да нису у могућности да 

нам доставе тражени податак-уверење о стању дуга на дан 4.7.2018.године. 
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Министарство финансија Пореска управа Филијала Ковин је на захтев наручиоца 

издало Уверење број 217-437-08-03486/2018-К2С02 од 20.11.2018.године у коме између 

осталог стоји:  

„ОБВЕЗНИК: ДОО „ГРАДИТЕЉ-ПРОЈЕКТ“ са седиштем у Ковину, улица 

В.Караџића, број 35, ПИБ 109590803, МБ 21206644, према књиговодственој евиденцији 

ове Филијале нема неизмирених обавеза по основу јавних прихода, на дан 

04.07.2018.године.“  

Министарство финансија Пореска управа Филијала Ковин је на захтев наручиоца 

издало Уверење број 217-437-08-03485/2018-К2С02 од 20.11.2018.године у коме између 

осталог стоји:  

„ОБВЕЗНИК: ДОО „Архиструктор“ са седиштем у Ковину, улица Вашарска, број 

7, ПИБ 110052220, МБ 21290556, према књиговодственој евиденцији ове Филијале није 

уплатио доспеле обавезе по основу јавних прихода на дан 04.07.2018.године и то: 

 

Број уплатног 

рачуна 

Назив уплатног 

рачуна 

Основни дуг Камата Салдо 

840-4848-37 Објед.наплата. 0,00 25,37 25,37 

840-711211843-73 Пор.на добит 3.404,24 10,18 3.414,42 

Укупно  3.404,24 35,55 3.439,79 

  

Након што су испитане спорне околности извршена је поново стручна оцена 

понуда и сачињен је поновљени Извештај о стручној оцени понуда дел.бр.1204/1 од 

23.11.2018.године. 

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

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде 

 

 

Разлози за одбијање понуде 

676/1 „SOLLYS LAND“ ДОО Плочица 

ул.Широки сокак бр.55  

Понуђена цена прелази износ 

процењене вредности конкретне 

јавне набавке. 

680/1 Заједничка понуда: 

1. „CUBING“ ДОО Београд 

ул.Милана Ракића бр.48 

2. „УДАРНИК ГРАДЊА“ ДОО Београд 

ул.Милана Ракића бр.48 

Понуђена цена прелази износ 

процењене вредности конкретне 

јавне набавке. 

674/1 Заједничка понуда: 

1. „АРХИСТРУКТОР“ ДОО Ковин 

ул.Вашарска бр.7 

2. „ГРАДИТЕЉ-ПРОЈЕКТ“ ДОО Ковин 

ул.Вука Караџића бр.35 

Понуда је оцењена као 

неприхватљива на основу члана 

106. став 1. тачка 1) ЗЈН, пошто  

није испуњен обавезан услов из 

члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН. 

 

 

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без 

ПДВ-а 
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понуда 

заведена 

1. 678/1 Заједничка понуда: 

1. ДОО „КОП ГРАДЊА“ Плочица 

ул.Краља Петра I бр.178 

2. „АИНГОР“ ДОО Крагујевац 

ул.Преображењска бр.2 

1.642.005,00 

2. 672/1 „MINI-COOP 2012“ Ковин ул.Петра Драпшина 

бр.37 

1.662.274,25 

 

Констатује се да је на основу датог критеријума за доделу уговора, ''најнижа 

понуђена цена'' понуда дел.бр.678/1 од 4.7.2018.године групе понуђача ДОО „КОП 

ГРАДЊА“ Плочица ул.Краља Петра I бр.178 и „АИНГОР“ ДОО Крагујевац 

ул.Преображењска бр.2, благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија, 

међутим донета је одлука о обустави поступка из разлога што су наступили објективни и 

доказиви разлози који се нису могли предвидети у време покретања поступка који 

онемогућавају да се започети поступак оконча.   

Одлуком о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 

2018.годину, коју је усвојила Скупштине Општине Ковин на седници 30.10.2018.године и 

Обавештења о додели средстава сходно Одлуци о трећој измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Ковин за 2018.годину које је школи достављено дана 5.11.2018.године, 

средства у Финансијском плану школе за 2018.годину у износу од 2.000.000,00 динара 

намењена за капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката су после 

трећег ребаланса општинског буџета скинута са те позиције, тако да школа из напред 

наведних разлога није у могућности да предметну јавну набавку оконча па је донета 

Одлука као у изреци. 

Наручилац неће надокнадити трошкове припреме и подношења понуде понуђачима 

пошто их у складу са Законом о јавним набавкама члан 88. став 1. сносе сами, односно 

није ни било трошкова из члана 88. став 3. ЗЈН. 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне 

набавке које садржи податке из Прилога 3К из Закон о јавним набавкама у року од пет 

дана од дана коначности ове одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач има право да поднесе  

Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања ове одлуке на порталу 

Управе за јавне набавке. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

 

В. директора школе 

_____________________ 

Чедо Марић 

 


