
 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

23272  Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8. 
Број ЈНВВ: IV 04-404-25/2015     
Датум:  25.12.2015. год. 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) и Извештаја о 
стручној оцени понуда број IV 04-404-23/2015  од  10.12 и 22.12.2015. године, Председник Општине 
Нови Бечеј   д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додели уговора о јавној набавци 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку радова на изградњи објеката фекалне канализације у 
Новом Бечеју, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, за коју је наручилац 
спровео отворени поступак јавне набавке по Одлуци о покретању отвореног поступка јавне набавке, 
број ЈНВВ IV 04-404-25/2015 од  26.10.2015. године, групи понуђача: „Јаворник“ доо Суботица, 
Пролетерских бригада 123. и „Потиски водоводи“ доо Хоргош, Железничка 22., носилац посла 
„Јаворник“ доо Суботица, Пролетерских бригада 123. 
 
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs у 
року од три дана од дана доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 26.10.2015. године донео Одлуку о покретању oтвореног поступка јавне набавке, бр.  
ЈНВВ  IV 04-404-25/2015, за набавку радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом 
Бечеју, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, у циљу реализацију пројекта 
„Секундарни колектори фекалне канализације дела Шушањског слива“, чијом реализацијом ће се 
обезбедити ширење постојеће комуналне инфраструктуре и унапредити услови и квалитет живота 
становника Новог Бечеја. 
Позив за достављање понуда је постављен на Порталу јавних набавки и на сајту општине 
www.novibecej.rs, дана 27.10.2015. године, као и на Порталу Службених гласила Р Србије и база 
прописа. 
 
Комисија Наручиоца образована за спровођење предметног поступка јавне набавке је у четири наврата 
(дана 30.10., 20.11., 23.11. и 25.11.2015. године) заинтересованим, потенцијалним понуђачима дала 
додатне информације и појашњења конкурсне документације и извршила две измене и допуне 
Конкурсне документације  (дана 20.11 и 25.11.2015. године). Све наведено је Комисија поставила на 
Портал јавних набавки и на сајту општине www.novibecej.rs, продужила рок за достављање понуда, 
као и рок отварања понуда са 27.11.2015. на 04.12.2015. године и објавила Обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда, дана 20.11.2015. године на Порталу јавних набавки, као и на Порталу 
Службених гласила Р Србије и база прописа. 
           
Рок за подношење понуда (после продужења рока): 04.12.2015. године до 11,00 часова. 
У року за подношење понуда благовремено су примљене 2 (две)  понуде.   

Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца, дана 04.12.2015. у 12,00 часова.  
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда 
и сачинила извештај о истом. 
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У извештају о стручној оцени понуда бр. IV 04-404-25/2015 од 10.12. и  22.12.2015. године, Комисија 
за јавну набавку је констатовала следеће: 
 
I  део 
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке  
1. Предмет ЈНВВ радова:  Набавка радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом Бечеју,  
    према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, у циљу реализацију пројекта „Секундарни  
    колектори фекалне канализације дела Шушањског слива“, чијом реализацијом ће се обезбедити ширење  
    постојеће комуналне инфраструктуре и унапредити услови и квалитет живота становника Новог Бечеја, по  
    Одлуци o покретању отвореног поступка јавне набавке, ЈНВВ бр. IV 04-404-25/2015 од 26.10.2015. године. 
    Редни број ЈНВВ IV 04-404-25/2015, у Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2015. годину – 
    уписана под ред. бројем  1.3. 14. 
      -    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство 
             („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010):  - 42.21 - Изградња цевовода – 
             Изградња одводних система (колектора), укључујучи и поправке; 
       -    Назив и ознака из општег речника набавке:  Радови на канализационој мрежи – 45232410; 
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију: ЈНВВ:  17.927.000,00 
    динара без ПДВ-а, предметна набавка радова није обликована по партијама; 
3. Основни подаци о понуђачима и спровођењу поступка јавне набавке: 
    Позив за достављање понуда је постављен на Порталу јавних набавки и на сајту општине  
    www.novibecej.rs, дана 27.10.2015. године, као и на Порталу Службених гласила Р Србије и база прописа. 
     
     Комисија Наручиоца образована за спровођење предметног поступка јавне набавке је у четири наврата    
    (дана 30.10., 20.11., 23.11. и 25.11.2015. године) заинтересованим, потенцијалним понуђачима дала 
     додатне информације и појашњења конкурсне документације и извршила две измене и допуне Конкурсне  
     документације  (дана 20.11 и 25.11.2015. године). Све наведено је Комисија поставила на Портал јавних 
     набавки и на сајту општине www.novibecej.rs, продужила рок за достављање понуда, као и рок отварања  
    понуда са 27.11.2015. на 04.12.2015. године и објавила Обавештење о продужењу рока за подношење  
    понуда, дана 20.11.2015. године на Порталу јавних набавки, као и на Порталу Службених гласила Р  
    Србије и база прописа. 
           
     Рок за подношење понуда (после продужења рока): 04.12.2015. године до 11,00 часова . 
      У року за подношење понуда благовремено су примљене 2 (две)  понуде, и то понуде:   

             1.  Грађевинско предузеће' 'Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј, Милорада Попова 12. 
             2.  Група понуђача: „Јаворник“ доо Суботица, Пролетерских бригада 123. и „Потиски  
                  водоводи“ доо Хоргош, Железничка 22. 
                  Група понуђача је одредила „Јаворник“ доо Суботица за носиоца посла; 
             Неблаговремене понудe:  нема. 

Отварање понуда извршено дана 04.12.2015. године у 12,00 часова. 
       Након отварања понуда, сачињен је Записник о отварању понуда.  
 
 4.  Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

-  Понуде које су одбијене због битних недостатака:   
    - понуда Грађевинског предузећа ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј, Милорада Попова 12., јер понуђач  
     није у потпуности доказао испуњеност додатних услова за учешће у предметном поступку јавне  
     набавке, односно није доказао испуњеност додатних услова у погледу пословног капацитета.  
 
     Наиме, ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј је поред референт листе, у којој је навео  15 уговора,  
     доставио Потврде о реализацији наведених, закључених уговора, као и копије наведених уговора. 
     Сходно одредбама Конкурсне документације (стр. 27/71, - поглавље VI. - Услови за учешће у  
     поступку набавке из чл. 75 и 76., тачка Б, под ред. бројем 6, подтач.  б), понуђач је требао да  
     достави такве доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку набавке у погледу 
     пословног капацитета, из којих се види да је понуђач у периоду од 2010 до 2014. године  извршио  
     радове исте или сличне предмету ове јавне набавке и то по основу најмање 10 (десет) закључених       
     уговора. 
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     Комисија је прегледала копије достављених уговора, и констатовала да је понуђач доставио само  

                4 (четири) уговора, из којих се види да је понуђач у периоду од 2010 до 2014. године  извршио  
 
                радове исте или сличне предмету ове јавне набавке, односно да понуђач ГП ''Нови Бечеј'' доо 

     Нови Бечеј није доказао испуњеност додатног услова за учешће у предметном поступку јавне 
     набавке у погледу пословног капацитета. 
      

                    С обзиром на наведено,  а сходно одредбама чл. 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама,  
                понуда ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј се одбија због битних недостатака. 
 
                   Осим наведеног, понуда ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј не садржи понуђану цену са обрачунатим 
                ПДВ-ом од 20 %, и као доказ  техничког капацитета, понуђач је приложио очитане саобраћајне  
                дозволе, а не фотокопија саобраћајних дозвола. 
 
             -  Понуде које су одбијене као неодговарајуће:  - 
 

       -  Понуде које су одбијене као неприхватљиве:  - 
 

 5.  Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је 
      утврђена та цена: - 
      Комисија наручиоца констатује да је група понуђача: „Јаворник“ доо Суботица и „Потиски водоводи“  
      доо Хоргош понудила цену која чини 69,00 % процењене вредности предметне набавке, тј. да је укупно  
      понуђена цена без ПДВ-а нижа за око 1/3 процењене вредности и да одступа од цена датих у предмеру и  
      предрачуну радова по пројекту, које истовремено представљају тржишно упоредиве цене, а које је  
      наручилац  користио при утврђивању процењене вредности конкретне набавке (процењена вредност  
      дефинисана према предмеру и предрачуну радова по пројекту). 
 
       С обзиром на наведено, Комисија наручиоца сматра да: 

- понуђена цена значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у 
могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, као и у квалитет радова 
који ће бити изведени по понуђеној цени, 

- Комисија Наручиоца ће поступити у складу са одредбама  члана 92. Закона, а како је иначе и 
предвиђено Конкурсном документацијом, односно од наведеног понуђача ће захтевати 
достављање детаљног образложења понуђене цене и саставних делова понуде које сматра 
меродавним, при чему ће Наручилац нарочито проверити испуњење обавеза које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и заштити права интелектуалне својине од стране понуђача (а у вези са датим 
Изјавама из чл. 75. став 2. Закона), и може од групе понуђача захтевати достављање 
одговарајућих доказа о томе и  

- Комисија Наручиоца од понуђача захтева достављање детаљног образложења понуђене 
цене и саставних делова понуде, и то: 

  1.  Комисија наручиоца захтева достављање детаљног образложења понуђене цене за поједине ставке у  
                свим предмерима радова (саставни део Извештаја о стручној оцени понуда) и  
            2.  Осим наведеног, Наручилац  захтева  и достављање података о томе како понуђач испуњава обавезе  
                које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити  
                животне средине и заштити права интелектуалне својине, без достављања доказа о томе. 
 

Детаљно образложење за тачке 1 и 2. понуђач ће бити у обавези да достави у року од 5 дана од дана 
пријема писменог захтева Наручиоца. 

 
 
II  део 
У наставку извештаја о стручној оцени понуда бр. IV 04-404-25/2015 од 10.12. и  22.12.2015. године, 
Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:  
 
   6.      Комисија наручиоца је дана 11.12.2015. године „Јаворник-у“ доо Суботица, носиоцу посла групе  
            понуђача: „Јаворник“ доо Суботица, Пролетерских бригада 123. и „Потиски водоводи“ доо    
            Хоргош, Железничка 22., упутила захтев  за детаљним образложењем понуђене цене и  



 
            саставних делова понуде, који је наведени понуђач примио дана 15.12.2015. године. 
            Комисија наручиоца констатује да je носиоцу посла групе понуђача, „Јаворник-у“ доо  
            Суботица, Пролетерских бригада 123. остављен рок од 5 дана од дана пријема писменог захтева  
 
            Наручиоца за достављање детаљног образложења понуђене цене и саставних делова понуде,  
            односно да је понуђачу остављен рок за доставу наведеног до 20.12.2015. године. 
 

Комисија Наручиоца је дана 18.12.2015. године од понуђача „Јаворник“ доо Суботица, примила 
            одговор на захтев за достављање детаљног образложења понуђене цене и саставних делова понуде. 
      Комисија Наручиоца је, дана 22.12.2015. године,  детаљно прегледала и размотрила примљено 
            детаљно образложење понуђене цене и саставних делова понуде и констатује да: 

Достављено детаљно образложење понуђене цене и саставних делова понуде отклања сумње 
како у погледу могућности извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, тако и у 
погледу квалитета радова који ће бити изведени по понуђеној цени, те Комисија констатује да је 
„Јаворник“ доо Суботица, носилац посла групе понуђача, доказао да група понуђача- подносиоци 

            заједничке понуде, „Јаворник“ доо Суботица, Пролетерских бригада 123. и „Потиски водоводи“ 
              доо Хоргош, Железничка 22., може извршити предметне радове у складу са понуђеним условима. 
  
7.  Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање и рангирање понуда је 
     најнижа понуђена цена, те је Комисија за  предметну набавку саставила ранг листу понуђача:   
 1. Група понуђача: „Јаворник“ доо Суботица, Пролетерских бригада 123. и „Потиски водоводи“  
                доо Хоргош, Железничка 22., носилац посла „Јаворник“ доо Суботица; 
 
8.   Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз  
      помоћ подизвођача и назив подизвођача: 

Комисија, по спроведеном оцењивању понуда, констатује да је наручилац примио 1 (једну)   
прихватљиву понуду, која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних  недостатака,  која је 
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе  понуђача и чија 
понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке (17.927.000,00 дин. без ПДВ-а) 
односно која је прихватљива, и предлаже  наручиоцу да   Одлуком о додели уговора, уговор за јавну 
набавку радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом Бечеју, према предмеру радова и 
техничким карактеристикама набавке, додели групи понуђача: „Јаворник“ доо Суботица, 
Пролетерских бригада 123. и „Потиски водоводи“ доо Хоргош, Железничка 22., група понуђача је 
одредила „Јаворник“ доо Суботица за носиоца посла (понуђена цена: 12.370.306,35 динара без ПДВ-а, 
односно  14.844.367,62 динара са ПДВ-ом). 

       
       Конкурсном документацијом за предметну набавку је предвиђено да наручилац пре доношења  
            Одлуке о додели уговора, може тражити од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија,  

да достави на увид оригинале или оверене фотокопије доказа о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке, а који су достављени у неовереним фотокопијама. 
Комисија констатује да је група понуђача доказала испуњеност свих услова за учешће у поступку јавне 
набавке (оба члана групе понуђача су уписана у Регистар понуђача АПР-а, и испуњеност додатних 
услова су заједно доказали, достављањем тражене документације делом у оригиналу, а делом у 
неовереним копијама). 
 

       Комисија за предметну набавку је сагласна да од  понуђача најповољније понуде, неће тражити  
 да достави оригинале или оверене фотокопије доказа о испуњеност услова за учешће у  
            поступку јавне набавке на увид, а који су достављени у неовереним фотокопијама.    
   
 

На основу извештаја Комисије о стручној оцени понуда ЈНМВ број IV 04-404-25/2015 од 10.12. и     
22.12.2015. године и овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 
124/12), наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за  

      заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
      Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу  
 
 



 
 
       од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на  
      број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,   
      сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца;  број или ознака јавне набавке поводом које се подноси  
      захтев за заштиту права,  корисник: Буџет Републике Србије, сходно Упутству Републичке  
      комисије за заштиту права у поступцима о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права).  
 
      Сагласно одредбама члана 156. став 4. ЗЈН, ако поднети захтев за заштиту права није основан,  
      подносилац захтева за  заштиту права мора наручиоцу, на његов писмени захтев, надокнадити  
      трошкове настале по основу захтева за  заштиту права. 
          
 
 
 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:                                                                                                                                                                          
                                                                                                         _____________________ 
                                                                                                               Саша Шућуровић 
 
 
 
 
 


