
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 38 

26360 Пландиште 

Датум: 06.02.2017. године 

Редни број ЈН: 3/2017 

 

На основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 5. став 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 4-19/2017-II од 06.02.2017. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 4-20/2017-II од 06.02.2017 године, 

припремљен је: 

 

 

ПОЗИВ  

ЗА ДОПУНУ ПОНУДА  

 

КОЈЕ СУ У ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 21/2016, КОЈИ ЈЕ ОКОНЧАН  ОДЛУКОМ О 

ОБУСТАВИ ПОСТУПКА БРОЈ 4-20/2017-II ОД 15.12.2016. ГОДИНЕ, ОЦЕЊЕНЕ 

КАО НЕПРИХВАТЉИВЕ 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

 ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

 Интернет страница: www. plandiste-opstina.rs 

 Матични број  08057567 

 ПИБ 102002904 

 Шифра делатности  8411 

 Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе 

 

1.2 Подаци о врсти поступка јавне набавкe:  

Преговарачки поступак  применом  члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН где наручилац  

позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке 

број 21/2016 у складу са Законом о јавним набавкама („Службени  гласник Републике 

Србије“, број 124/2012,14/2015 и  68/2015) и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке. 

 

1.3 Основ за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се  

спроводи применом  члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН јер су у отвореном поступку поднете 

све неприхватљиве понуде. Наручилац ће позив за подношење ДОПУНЕ понуда 



упутити само и свим понуђачима који су учествовали у наведеном  обустављеном 

поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим.  

1.4 Позив за подношење понуда упућује се следећим понуђачима: 

1) Грађевинско привредно друштво „КЕЈ“ Ваљево, Владике Николаја 

29б 

2) Групи понуђача „FOMAPHARM ENGINEERING GROUP“ д.о.о  

Чарли Чаплина 36 Београд - носилац групе посла понуђача и 

 д.о.о. „БАКИЋ КОЛОР“ , Стевана Немање 42-44 Вршац; 

 

1.5 Предмет јавне набавке: набавка радова 

Грађевински радови - Реализација пројекта санације основне школе и   

фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у  Пландишту; 

 

Контакт: Милош Манојловић, дипл.правник, Општинска управа Пландиште  

    e-mail: milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs   

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

 

Опис предмета набавке: Грађевински радови - Реализација пројекта 

санације основне школе и фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у  

Општини Пландиште; према спецификацији која je детаљно наведена у 

конкурсној документацији  број 21/2016  за отворени поступак који је покренут 

Одлуком о покретању поступка број: 4-183/2016-II oд 26.10.2016.  

Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – Општи грађевински 

радови 

 

2.2 Наручилац у преговарачки поступак позива само и све понуђаче који су 

учествовали у отвореном поступку по ЈН бр. 21/2016 

Понуда се саставља тако да се допуни и учини прихватљивим понуда коју сте 

доставили у отвореном поступку јавне набавке број 21/2016 тако што ће те отклонити 

разлоге због којих је одбијена. 

3. Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних  

недостатака из претходне понуде, сходно достављеној образложеној Одлуци о обустави 

претходног поступка број 4-226/2016-II од 15.12.2016. године у којој су наведени 

разлози за одбијање приспелих понуда. 

 

 

 



 

3.1  Разлози због којих је ваша понуда одбијена у поступку јавне набавке број 

21/2016 су следећи: 

 

Понуда 

број  

Назив, адреса и 

место седишта 

понуђача 

Разлози за одбијање понуде 

Понуђена цена без ПДВ 

1845/16-I од 

24.11.2016 

године 

Грађевинско 

привредно 

друштво „КЕЈ“ 

Ваљево, 

Владике 

Николаја 29б 

 

Понуђач Грађевинско привредно друштво „КЕЈ“ Ваљево није 

доставио тражене доказе о испуњавању додатних услова из 

члана 76. Закона о јавним набавкама и његова понуда број: 

1845/16-I од 24.11.2016. године је неприхватљива јер није 

доказао да располаже довољним кадровским капацитетом и 

то: за 27 радника за које је достављен уговор о делу нису 

достављени М-А обрасци како је захтевано конкурсном 

документацијом. Свих 27 уговора о делу су у супротности са 

чланом 199.став 1. Закона о раду који каже да „Послодавац 

може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради 

обављања послова који су ван делатности послодавца, а који 

имају за предмет самосталну израду или оправку одређене 

ствари, самостално извршење одређеног физичког или 

интелектуалног посла“ обзиром  да је понуђач закључио 

уговоре о делу за обављање послова из своје делатности. 

Такође исти су закључени под одложним условом, ако 

понуђач и када добије посао, а конкурсном документацијом 

је захтевано да понуђачи располажу потребним бројем и 

квалификацијом извршилаца; Супротно захтеву из конкурсне 

документације да понуђач мора да располаже потребним 

бројем извршилаца са све време извршења уговора о јавној 

набавци понуђач је за поједине раднике доставио уговоре о 

раду на одређено време који не покривају рок од 150 дана 

који је дат за извођење предметних радова; 

Доказ под тачком  

а) Понуђач мора да достави обавештење о поднетој пореској 

пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за 

порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да 

располаже са најмање 50 извршилаца. Понуђач је у обавези 

да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и 

доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве 

позива за подношење понуда (по отвореном поступку) 

оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача 

б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске 

коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су нисиоци  лиценци 

чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком 

Суда части издате лиценце нису одузете ( потврда о 

важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце 

морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим 



потписом; 

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге 

извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију 

уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и 

друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор-

фотокопија уговора о делу/уговора о обављању привремених 

и повремених послова или другог уговора о радном 

ангажовању и М-А обрасце. 

Понуђена цена је:     69.586.020,00 динара 

FP-4.947.16 

од 

25.11.2016. 

године 

Група понуђача  

Formapharm 

Engineering 

Group“ д.о.о 

Београд Чарли 

Чаплина 36 

(носилац 

заједничке 

понуде) и  

„Бакић Колор“ 

д.о.о Вршац, 

Стевана Немање 

42-44 

Понуда групе понуђача Formapharm Engineering Group“ д.о.о 

Београд Чарли Чаплина 36  (носилац заједничке понуде) и 

„Бакић Колор“ д.о.о Вршац, Стевана Немање 42-44 

 

је неприхватљива јер је понуда број FP-4.947.16  од 

25.11.2016. године, преко процењене вредности јавне 

набавке. 

Споразумом о заједничком наступању није јасно дефинисан 

део послова сваког од учесника заједничке понуде. 

 

Понуђена цена је :    74.992.215,24 динара 

Сви услови и захтеви наручиоца који су дефинисани овим позивом, 

дефинисани су по ЈН бр. 21/2016 

Понуђени услови из обрасца понуде ( цена, начин плаћања, рок извођења 

радова и гарантни рок ) не могу бити неповољнији по Наручиоца него што су 

понуђени у понуди по ЈН бр. 21/2016 

 

Наручилац прихвата све доказе из понуде и конкурсне документације – јавна 

набавка број 21/2016 који су му признати као исправни и позива понуђача да 

достави недостајуће доказе које није доставио, што је констатовано Одлуком 

бр. 4-226/2016-II од 15.12.2016. 

 

3.2 Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину 

подношења пуномоћја  за учешће у отварању понуда, као и пуномоћја за  

преговарање. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.02.2017. године до 11:00 часова.  

 

Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 

11:30 часова у просторијама ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ, Општинска управа 

Пландиште улица Војводе Путника 38, Мала сала општинске управе 

Пландиште. 

 



Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за 

заступање.  

 

Поступак преговарања ће се обавити након поступка отварања понуда, дана 

14.02.2017.године у 11,30 часова.  

 

У поступак преговарања укључују се понуђачи чије понуде су 

благовремене и за које се након отварања понуда утврди да немају битне 

недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да су отклонили недостатке својих 

понуда из претходног поступка и поднели прихватљиве понуде! 

 

Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да 

приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање 

3.3 Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети  у року од 25 

дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити објављена на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана 

њеног доношења.   

 

4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

4.1. ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

 

 Елемент преговарања: укупна понуђена цена  

 Начин преговарања:  

Након отварања поднетих понуда, комисија за јавну набавку ће извршити  

преглед и оцену понуда у циљу утврђивања њихове прихватљивости. Почетном 

понудом се сматра укупна понуђена цена из поднете понуде. Понуђена цена у 

преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у претходно 

спроведеном отвореном поступку. 

Поступак преговарања ће се обавити истог дана, одмах након окончања  

поступка отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача. Комисија ће 

позвати овлашћене представнике понуђач да се, у временском року од 15 минута 

писано изјасне тако што ће попунити Образац понуде у који ће, између осталих 

података, унети укупан износ цене и потписати, без обавезе оверавања печатом, исти 

предати у затвореној коверти комисији. Комисија ће на лицу места прочитати податке 

из Обрасца понуде.  

Понуђена цена након једног круга биће окончана. 

Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од  

стране законског заступника понуђача.  

Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником  



понуђача, писаним изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања (цени) 

применом једног круга уз вођење записника о преговарању у који се уноси сваки 

елемент преговарања. 

 Саставни део Уговора чини изабрана понуда са обрасцем структуре  

цена, Записник о спроведеном преговарачком поступку, банкарска гаранција за 

озбиљност понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


