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Назив наручиоца: 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина      
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Број: 130-404-35/2016-02 
Датум: 07.03.2016. године  
НОВИ САД 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 130-404-
35/2015-02 од 03.03.2016. године, Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине доноси  
 

ОДЛУКУ  
о додели уговора 

 ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Заштита на раду и заштита животне средине 
„Београд“ ДОО, Дескашева 7, матични број: 07030266, ПИБ: 100005037, који је поднео 
понуду бр. бр. 24-382/2 од 26.02.2016. године, у поступку јавне набавке мале вредности 
услуга - УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ, редни број ЈН МВ 2/2016, наручиоца Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој 
интернет страници ekourb@vojvodina.gov.rs у року од три дана од дана доношења.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 02.02.2016. године под бројем: 130-404-35/2016-02 донео Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуга - УСЛУГЕ 
СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У АП ВОЈВОДИНИ 
У 2016. ГОДИНИ. 

За предметну јавну набавку Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну 
документацију објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  
ekourb@vojvodina.gov.rs, дана 18.02.2016. године.   

 До истека рока за подношење понуда, т.ј. до 29.02.2016. године до 10,00 часова, на 
адресу наручиоца приспелe су 2 (две) понуда и то: 

 Број под којим 
је понуда 

заведена код 
наручиоца, 
датум и сат 

пријема 

Назив и седиште понуђача  Име и презиме 
овлашћеног 

представника 

Број 
пуномоћја  

1.   130 – 1534/2016 
29.02.2016. 
године, 
 9,35 часова 

  Заштита на раду и заштита животне 
средине „Београд“ ДОО, Дескашева 7, 
Београд, 

  /    / 

2.  130 – 1537/2016 
29.02.2016. 
године, 
9, 50 часова 

 Институт Ватрогас ДОО Нови Сад, 
Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад 

Владимир 
Стјепановић 

 16-230-1/4 
од 
29.02.2016. г  
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Отварање понуда обављено је одмах након истека рока за подношење понуда, дана 

29.02.2016. године, о чему је Комисија за јавну набавку  (у даљем тексту: Комисија) сачинила 
Записник о отварању понуда бр. 130-404-35/2016-02. 

Након отварања понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда и сачинила  
Извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 130-404-35/2016-02 од дана 
03.03.2016. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 

 
   1)Подаци о јавној набавци: 

- Редни број јавне набавке: ЈН МВ 2/2016 

 - Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о 
јавним набавкама;    
 

 - Врста предмета и предмет јавне набавке: услуге 
Предмет јавне набавке: је набавка УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ;  
       - Назив и ознака из Општег речника набавки –   90711500 - праћење стања животне 
средине, осим у грађевинарству.   

       - Ова јавна набавка није обликована у више партија.  
 
       - Подаци о позицији у финансијском плану:  
 Средства за јавну набавку обезбеђена су Покaрјинском скуштинском одлуком о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/15) у оквиру - 
раздела 11 – Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине, Програм 0404 управљање заштитом животне средине, Програмска активност 1003 
мониторинг и информациони систем животне средине,  функционална класификација 560 
Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 4246 
услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, Извор Финансирање 01 00 
приходи из буџета.   
 
       - Подаци у Плану набавки: 1.2.2. 
 
          2)Процењена вредност јавне набавке: 
-Процењена вредност јавне набавке без пдв-а износи: 833.333,33 динара. 
-Процењена вредност јавне набавке са пдв износи:1.000.000,00 динара. 
 
          3)Основни подаци о понуђачима:  
1)Укупан број поднетих понуда: 2 ( две) благовремене понуде  
 

 Број под којим 
је понуда 
заведена код 
наручиоца, 
датум и сат 
пријема 

Назив и седиште понуђача  Име и презиме 
овлашћеног 
представника   

Број пуномоћја  

1.   130 – 1534/2016 
29.02.2016. 
године, 
 9,35 часова 

  Заштита на раду и заштита 
животне средине „Београд“ 
ДОО, Дескашева 7,   Београд, 

  /    / 

2.  130 – 1537/2016  Институт Ватрогас ДОО Нови   Владимир  16-230-1/4 од 
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29.02.2016. 
године, 
9, 50 часова 

Сад, Булевар Војводе Степе 
66, Нови Сад 

Стјепановић  29.02.2016. 
године  

 
2)Испитивање понуде: 
Увидом у Регистар понуђача који је у складу са одредбама члана 78. Закона, доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је следеће: 
 

 да је понуђач  Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Дескашева 
7,   Београд, уписан у наведени регистар дана 13.01.2014. године (БПН: 52/2014); 

  да је понуђач Институт Ватрогас ДОО Нови Сад, Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад,  
уписан у наведени регистар дана 30.12.2013. године (БПН: 2084/2013); 
 

Комисија, након испитивања да ли поднете понуде, садрже битне недостатке из члана 106. 
Закона о јавним набавкама, да ли су одговарајуће, да ли ограничавају и условљавају права 
наручиоца или обавезе понуђача и да ли прелазе износ процењене вредности  предметне 
јавне набавке констатује: 

 да понуда понуђача Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, 
Дескашева 7, Београд, матични број: 07030266, не садржи битне недостатке из члана 
106. Закона, одговаракућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности предметне јавне 
набавке, те је оцењује као прихватљиву у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона; 

 да понуда понуђача Институт Ватрогас ДОО Нови Сад, Булевар Војводе Степе 66, Нови 
Сад, матични број: 08345210, не ограничава нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача, али прелази износ процењене вредности предметне јавне 
набавке, те је оцењује као неприхватљиву, у смислу  члана 3. став 1. тачка 33) Закона; 

Неблаговреманих понуда није било. 

4)Понуде које су одбијене, разлози за  њихово одбијање и понуђена цен тих понуда:   

                Одредбама члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да у поступку 
јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
У овом поступку јавне набавке одбијена је понуда понуђача: 

 Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив и седиште понуђача : 

1.   130 – 1537/2016 
29.02.2016. 
године, 

  Институт Ватрогас ДОО Нови Сад, Булевар Војводе Степе 66, Нови 
Сад  

 
Понуда понуђача Институт Ватрогас ДОО Нови Сад, Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад, 
одбијена је из следећих разлога: 
Комисија констатује да је понуђач Институт Ватрогас ДОО Нови Сад, Булевар Војводе Степе 
66, Нови Сад у својој понуди бр. 16-230-1/2 од 26.02.2016. године понудио укупну цену  у 
износу од 1.130.920,00 динара без пдв-а.  
Имајући у виду да је процењена вредност јавне набавке 833.333,33 динара без пдв-а,  а да је 
укупна понуђена цена понуде понуђача Институт Ватрогас ДОО Нови Сад, Булевар Војводе 
Степе 66, Нови Сад у износу од 1.130.920,00 без пдв-а, констатује се да понуђена цена 
прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
У складу са свим напред наведеним Комисија за јавну набавку понуду понуђача Институт 
Ватрогас ДОО Нови Сад, Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад, оцењује као неприхватљиву, у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
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       Неблаговреманих понуда није било. 

           5)Образложење евенталног одбијања понуде због неуобичајено ниске цене: /; 

           6)Начин примене методологије доделе пондера: 

Услови за примену члана 86. Закона о јавним набавкама  
(за услуге и радове - домаћи/страни понуђач и за добра - домаћег/страног порекла) не 
постоје.  
  
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски 
најповољнија понуда: 

- елементи критеријума на којима се заснива оцењивање и рангирање понуда: 
понуђана цена; 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума економски 
најповољније понуде. 
Најповољнија понуда биће она која буде оцењена највећим бројем пондера. 
Оцењивање и рангирање понуда, заснива се на следећим елементима критеријума: 

 Понуђена цена (Ц)............. 100 пондера 
                      Укупно: .....................  100 пондера 
Понуђена цена (Ц) 
Понуда са најнижом ценом (Цмин) добија максималан број пондера 100. Остале понуде се 
вреднују по следећој формули: 

 
Ц мин  

Ц=---------------- x 100  
Ц понуде  

Ц мин -најнижа укупна цена од свих понуда 

Ц понуде -укупна цена понуде која се оцењује 

Ц -број пондера који на основу критеријума „понуђена цена“ припада понуди која се оцењује  

 -Понуђач Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Дескашева 7,   
Београд, је у својој понуди број: 24-382/2 од 26.02.2016. године, понудио цену: 786.500,00 
динара. 
Оцена понуде понуђача Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, 
Дескашева 7, Београд : 
Понуда Понуђача Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Дескашева 7, 
Београд, је једна једина и прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
набавкама и није било основа за примену ових критеријума.   
РЕЗУЛТАТ ОЦЕНЕ ПОНУДЕ: 
На основу датих пондера понуђене цене, Комисија за јавну набавку је извршила стручну 
оцену примљене једне једине понуде Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ 
ДОО, Дескашева 7, Београд и прихватила је у целини као једину прихватљиву понуду у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.  
  

7)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

На основу члана 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Комисија после стручне оцене понуде, констатује да је најповољнија 
понуда понуђача Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Дескашева 7, 
Београд, матични број: 07030266, ПИБ: 100005037, који је поднео понуду бр. бр. 24-382/2 од 
26.02.2016. године и предлаже Наручиоцу да овом понуђачу додели уговор.   
 
      8)Назив понуђача коме се додељује уговор: 
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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама одговорно лице Наручиоца 

прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, те је на основу законског 
овлашћења донело одлуку о додели уговора којим се понуђачу  Заштита на раду и заштита 
животне средине „Београд“ ДОО, Дескашева 7, Београд, матични број: 07030266, ПИБ: 
100005037, који је поднео понуду бр. бр. 24-382/2 од 26.02.2016. године.   

 
  Понуђач коме је додељен уговор наступа самостално. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке Понуђач може поднети Наручиоци захитев за 
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора бр. 130-
404-35/2016-02 на Порталу јавних набавки, а копију истог истовремено доставити Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 
 
 
       ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
       др Слободан Пузовић 
 
 

   
 

 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 


