
 Република Србија 

ОПШТИНA ЉУБОВИЈА 

Општинска управа 

Број: 404-48/2019-04 

24.09.2019. године 

Војводе Мишића 45 

Љ у б о в и ј а 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15, 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 90. Статута општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, број 3/2019), члана 42. Правилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке за директне буџетске кориснике у општини Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“, број 1/2016 и 4/2017) и Извештаја Комисије за јавну набавку број 404-48/2019-04 

од 20.09.2019. године, начелник Општинске управе општине Љубовија, доноси 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора  

 

1) Општинска управа општине Љубовија, као наручилац, у отвореном поступку јавне 

набавке радова – Радови на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар 

Враголић“ у Доњој Оровици, општина Љубовија, редни број ЈН 45/2019, додељује Уговор о 

јавној набавци понуђачу Предузеће за пројектовање, извођење и надзор „ИНГРАЛ – 

НЕИМАР“ доо Љубовија, Омладинска бб, са понуђеном ценом од 12.115.906,20 динара без 

ПДВ-а, односно 14.539.087,44 са ПДВ-ом, роком плаћања 15 дана, роком завршетка радова 60 

дана од увођења у посао, роком важности понуде 60 дана, у складу са усвојеном понудом бр. 

П-28/2019 од 18.09.2019. године, заведеном код наручиоца под бројем: 404-48/2019-04 од 

18.09.2019. године. 

2)  Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року 

од 3 дана од дана доношења и доставити служби за јавне набавке и архиви. 

О б р а з л о ж е њ е 

        Општинска управа општине Љубовија као наручилац покренула је отворени поступак 

јавне набавке радова - Радови на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар 

Враголић“ у Доњој Оровици, општина Љубовија, редни број ЈН 45/2019, Одлуком о 

покретању поступка бр. 404-48/2019-04 од 13.08.2019. године. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 14.08.2019. године објавио позив за 

подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет 

страници општине www.ljubovija.rs, a 05.09.2019. године и Измене Конкурсне документације 

и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. Позив за подношење понуда и 

Обавештење о продужењу рока подношење понуда објављени су и на Порталу службених 

гласила Републике Србије и база прописа – „Службени гласник Републике Србије“. 

 

До истека рока за подношење понуда (тј. до 18.09.2019. до 12,00 часова) на адресу 

наручиоца поднета је 1 (једна) благовремена понуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 

404-48/2019-04 од 20.09.2019. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

http://www.ljubovija.rs/
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1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра 
 

 

Услуге 
 

 

Радови 
Х 

 

2) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 

радови на унапређењу енергетске 

ефикасности на згради ОШ „Петар 

Враголић“ у Доњој Оровици, општина 

Љубовија  

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
12.333.333,00 динара 

Редни број јавне набавке у Плану 

јавних набавки 
1.3.2 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за 

плаћање 

Средства за јавну набавку предвиђена су 

буџетом општине Љубовија, односно 

финансијским планом Општинске 

управе општине Љубовија, Програм 17 – 

Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије, Пројекат 0501-03– 

унапређење енергетске ефикасности на 

згради ОШ Петар Враголић у Доњој 

Оровици Позиција 107, економска класа 

511 – зграде и грађевински објекти, 

конто 511200 – изградња зграда и 

грађевинских објеката 

Назив и ознака из општег речника 

набавке 
45454000 - радови на реконструкцији 

 

3) Основни подаци о понуђачима и понудама: 
Комисија за јавне набавке Општинске управе општине Љубовија, у складу са чланом 

55, 57, 60. ст. 1. тач. 1) и чланом 62. ЗЈН, објавила је 14.08.2019. године позив за подношење 

понуда и конкурсну документацију за предметни поступак јавне набавке на Порталу јавних 

набавки и интернет страници општине Љубовија www.ljubovija.rs, каи и Измене конкурсне 

документације и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. Позив за подношење 

понуда и Обавештење о продужењу рока подношење понуда објављени су на Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа – „Службени гласник Републике 

Србије“. 

До истека рока за подношење понуда (18.09.2019. године до 12,00 часова) на адресу 

наручиоца поднета је 1 (једна) благовремена понуда и то: 

РБ 
Број под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача Датум пријема Сат 

1. 404-48/2019-04 
„ИНГРАЛ – НЕИМАР“ доо 

Љубовија, Омладинска бб  

 

18.09.2019. 

 

11,30 

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45400000-1//45450000-6//45454000-4')
http://www.ljubovija.rs/


- 3 - 

 

Неблаговремене понуде: 

РБ Назив/име понуђача 
Број под којим је 

понуда заведена 

Датум и час пријема 

понуде 

/ / / / 

 

Понуђач се у понуди изјаснио на следећи начин: 

 

1. Предузеће за пројектовање, извођење и надзор „ИНГРАЛ – НЕИМАР“ доо Љубовија, 

Омладинска бб  

Број понуде (заводни број понуђача): П-28/2019  од 18.09.2019. године 

- понуђена цена: 12.115.906,20 динара без ПДВ-а, односно 14.539.087,44 динара са 

обрачунатим ПДВ-ом , 

- рок извођења радова: 60 календарских дана од дана увођења у посао, 

- услови плаћања: у року од 15 дана од испостављања привремених ситација и окончане 

ситуације, 

- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

 

Напомена: Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, 

Решењем БПН 1256/2014 од 17.03.2014. године, што значи да испуњава обавезне услове 

прописане чланом 75. став 1 тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У поступку стручне 

оцене понуде Комисија за јавну набавку је уочила да је Понуђач у оквиру обрасца VII Образац 

понуде попунио све обрасце, али није потписао образац 5. Понуда, као ни образац XIX 

Образац изјаве о прибављању полисе осигурања. Обзиром да се подаци из Обрасца понуде 

налазе и у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни и Моделу уговора, који су 

попуњени, оверени и потписани од стране овлшћеног лица Понуђача, то се може утврдити 

стварна садржина понуде. У Моделу уговора који је Понуђач попунио, оверио и потписао, 

стоји да ће Извођач радова доставити полису осигурања за објекат у изградњи и за осигурање 

од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, из чега 

произилази да се понуђач обавезао на достављање полиса осигурања независно од Обрасца 

XIX (уколико дође до закључења уговора, понуђач / извођач има обавезу да у року од осам 

дана достави напред наведене полисе осигурња). Комисија је констатовала да нису у питању 

битни недостаци. Такође, постоје нејсноће у вези дужине гарантног рока за извршене радове, 

у Обрасцу понуде тај рок износи 25 месеци, а у обрасцу Модела уговора 24 месеца. Због свега 

напред наведеног Комисија је упутила Понуђачу Захтев за додатним објашњењима и у 

остављеном року Понуђач је потврдио податке из обрасца Понуде, као и да гарантни рок 

износи 24 месеца.  

 

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

одбијање: 

Назив/име 

понуђача чија је 

понуда одбијена  

Понуђена цена 

у дин. 
Разлози одбијања понудe 

/ / / 

 
5) Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
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Ранг листа према критеријуму „најнижа понуђена цена“ је следећа: 

РБ Назив/име понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. 
„ИНГРАЛ – НЕИМАР“ доо Љубовија, Омладинска 

бб  12.115.906,20 динара 

 

6) Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити понуђачу 

Предузеће за пројектовање, извођење и надзор ИНГРАЛ – НЕИМАР“ доо Љубовија, 

Омладинска бб, са понуђеном ценом од 12.115.906,20 динара без ПДВ-а, односно 14.539.087,44 

динара са ПДВ-ом, роком извођења радова 60 календарских дана од увођења у посао и 

плаћањем у року од 15 дана од испостављања привремених ситуација и окончане ситуације, па 

у складу са тим предлаже Наручиоцу његов избор. 

  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

 
Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 

/ / 

 

 

Чланом 107. став 3  и 108. став 1 Закона о јавним набавкама прописано је да након 

спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о 

додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

Начелник Општинске управе општине Љубовија прихватио је предлог Комисије за 

јавну набавку о избору понуде понуђача Предузеће за пројектовање, извођење и надзор 

„ИНГРАЛ – НЕИМАР“ доо Љубовија, Омладинска бб као најповољније и у складу са 

чланом 107. став 3 и 108. став 1 Закона о јавним набавкама донео одлуку као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети 

захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних 

набавки, уз уплату таксе у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 

број 840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253; сврха плаћања: Такса за ЗЗП, Општинска 

управа општине Љубовија, ЈН 45/2019; позив на број: 45-2019. 

 

 

                           НАЧЕЛНИК 

                         ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                       Мирослав Ненадовић  

 Х 


