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Наручилац; 
Адреса, Место; ЈП „Топлификација” 

Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац 
Број одлуке; 260 од 16.1.2018. Одлука о покретању поступка
Број јнмв; јнмв 1224/2017 
Број и датум; 260/4 од 9.2.2018. Извештај о стручној оцени 

260/5 од 13.2.2018. Одлука о додели уговора 
На основу члана 107, и члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124И2, 
14/2015 и 68/2015). Подзаконских аката («Службени гласник РС», број 29/13, Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова. 
Интерног акта којим се ближе одређује поступак спровођења јавних набавки унутар наручиоца од 
27.03.2015.године. 
На основу извештаја о стручној оцени коју је у свом раду сачинила комисија за спровођење поступка 
јавне набавке у саставу: Коста Јеремић председник, Виолета Љубисављевић заменик председника, 
Србољуб Маринковић члан, Ненад Мишић заменик Члана, Слободан Живковић члан, Игор Дубајић 
заменик члана, именована решењем број 260/1 од 16.1.2018. године, у свом раду донела је и сачинила 
предлог исте, 

Директор ЈП ”Топлификација” доноси, Одлуку о додели уговора 

Групи понуђача; СР Транс коп Јанковић Малиша ПР, Шапине, ПИБ: 
у заједничкој понуди: Борислав Милошевић ПР Зеленило Милошевић, Пожаревац, Милоша 
Поцерца 24, ПИБ: услуга . 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 
Предмет јавне набавке услуга: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И 
ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, орн: 773312100 

Редни број јавне набавке је: 1224/2018 ЈНМВ од 16. јануара 2017. године. 
Предвиђена средства и вредност Планом и програмом пословања за 2018. годину је сада 
укупно 1.000.000,00 динара. Позиција у Плану ЈН ЈПТ; 1.2.24 Кошење траве и ниског 
растиња. 
Образложење; 

Наручилац је дана 16.1. 2018. године, донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности 
по партијама. За наведену јавну набавку Наручилац је дана 24.1.2018. године позив за 
достављање понуда и конкурсна је објављена на порталу јавних набавки и на 
страници сајта Наручиоца. 
На основу процењене вредности и потребама на годишњем нивоу у складу са Чланом 52. и 53. 
Закона, Одговорно лице Наручиоца донело је одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности по партијама. Одступања од финансијског и плана јавних набавки није било. 
Наручилац из наслова самостално спроводи поступак јавне набавке. Основни подаци о 
понуђачима: 

На основу записника о отварању понуда 260/4 од 06.2.2018. године. (прилог и саставни део 
стручне оцене), урученог понуђачима-учесницима у поступку ЈН, који су гфисуствовали 
поступку отварања дана 06.2.2018. године, осталим учесницима у поступку послато 
поштанском пошиљком у предвиђеном року. У свом раду комисија је рачунском провером 
утврдила да не постоје рачунске грешке и битног одступања у понудама понуђача. Укупан број 
благовремено поднетих понуда; пет (5). 
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1  
Редни Заводни Датум Време Понуђач/ Понуђачи у заједничкој понуди 

1. 701 5,2.18. 
20 Биодекор доо, Нови Београд, Сурчинска 9д, 

2. 719 5.2.18. 0915 
Деметра РБ доо, Нови Београд, Зарија 
Вујошевића 80 ПИБ: 

2.1 719/2 5.2.18, 0915 
Допуна понуде: 
Деметра РБ доо, Нови Београд, За 
и'а В •ошевића 80 

з. 751 6.2.18. 0850 

СР Транс коп Јанковић Малиша ПР, Шапине 
ПИБ: 
и zajednjtkoj ponudi: 
Борислав Милошевић ПР Зеленило Милошевић, 
Пожа евац, Милоша Поце ца 24, ПИБ: 

4. 752 6.2.18. 
55 

08 
Арте колор доо, Пожаревац, Словенска 2 
ПИБ: 

5. 753 6.2.18. 
55 

08 
Пожаревац коп, Пожаревац, Лучица, Лучица бб 
ПИБ: 

     

Неблаговремених понуда: није било. Поднето је пет (5) понуда. 
Анализом разматрања понуда са критеријумом најниже понуђена цена, поред осталих једнаких 
услова, благовремено пристиглих и отворених понуда за предметну набавку; 

Редни  Заводни Датум Време Понуђач 

1, 701 5.2.18. 
20  

07 
Биодекор доо, Нови Београд, Сурчинска дд, 

Комисија констатује да је понуда повезана траком (јемствеником) у целини са печаћењем, 
да је у складу са упутством Наручиоца као таква се прихвата и приступа у даљем раду, 
Достављена су средства финасијског обезбеђења за озбиљност понуде меница број АС 
0000443 са пратећом документацијом: Понуђена цена без ПДВ: 1.119.500,00 Авансна 
средства: Не захтева, Гарантни рок: Месеци, Опција понуде: 30 Дана, Опција плаћања: 30 
Дана, Рок за одзив: 5 Дана. 
Битних недостатака у понуди нема, анализом стручног дела комисије утврђено је да 
понуђач у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. 
Понуђач је приложио и све доказе о испуњености посебних услова у складу са законом и 
условима конкурсне документације. Детаљном анализом понуде утврђено је да садржи све 
елементе за несметану анализу, упоређивање и оцену. На основу изнетог комисија доноси 
закључак да предметна, noHvga прелази износ процењене вредности iaBHe набавке по 
партијама на основу тога исту као неприхватљиву понуду. 
Комисија је након прегледа и оцене понуда утврдила; Предметна понуда не садржи битне 
недостатке, одговарајућа у делу техничке спецификације, понуђеном ценом у односу на 
процењену је неприхватљива и као таква оценом комисије, искључује из поступка рангирања, 
применом критеријума за доделу Уговора, нап•4иже понуђена цена. 

Редни  Заводни Датум Време Понуђач 

2. 719 52.18. 
15  

09 
Деметра РБ доо, Нови Београд, Зарија Вујошевића ВО 
ПИБ' 

2.1 719/2 5.2.18. 
15  

09 
Допуна понуде: 
Демет а РБ доо, Нови Беог ад, За  В •ошевића 80 

Комисија констатује да је понуда повезана траком (јемствеником) у целини са печаћењем, да је 
у складу са упутством Наручиоца као таква се прихвата и приступа у даљем раду, Достављена 
су средства финасијског обезбеђења за озбиљност понуде меница број АС 



страна од 5 

1551530 са пратећом документацијом: Понуђена цена без ПДВ: 843.400,00. 
Авансна средства: Не захтева, Гарантни рок: Месеци, Опција понуде: 30 Дана, 

2  
Опција плаћања: 30 Дана, Рок за одзив: 5 Дана. Допуна понуде, у складу са Позивом, 
констатовано је да је достављен картон депонованих потписа. 
Битних недостатака у понуди нема, анализом стручног дела комисије утврђено је да 
понуђач у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
Понуђач је приложио и све доказе о испуњености посебних услова у складу са законом и 
условима конкурсне документације. Детаљном анализом понуде утврђено је да садржи све 
елементе за несметану анализу, упоређивање и оцену. На основу изнетог комисија доноси 
закључак да је предметна понуда у потпуности прихватљива. 
Комисија је након прегледа и оцене понуда утврдила; Предметна понуда не садржи битне 
недостатке, одговарајућа у делу техничке спецификације, понуђеном ценом у односу на 
процењену је прихватљива и као таква оценом комисије, се рангира применом критеријума за 
доделу Уговора, наВиже понуђена цена. 

Редни  Заводни Датум Време Понуђач 

з. 751 6.2.18. 0850 

СР Транс коп Јанковић Малиша ПР, Шапине 
ПИБ: 
и zajedni±koj ponudi: 
Борислав Милошевић ПР Зеленило Милошевић, 
Пожаревац, Милоша Поцерца 24, 
ПИБ: 

Комисија констатује да је понуда није повезана траком (јемствеником) у целини са 
печаћењем, да је у складу са упутством Наручиоца као таква се прихвата и приступа у 
даљем раду, Достављена су средства финасијског обезбеђења за озбиљност понуде меница 
број АС 4453724 са пратећом документацијом:Понуђена цена без ПДВ: 621.750,00. 
Авансна средства: Не захтева, Гарантни рок: Месеци, Опција понуде: 30 Дана Опција 
плаћања: 30 Дана, Рок за одзив: 5 Дана. 
Битних недостатака у понуди нема, анализом стручног дела комисије утврђено је да понуђач 
у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. 
Понуђач је приложио и све доказе о испуњености посебних услова у складу са законом и 
условима конкурсне документације. Детаљном анализом понуде утврђено је да садржи све 
елементе за несметану анализу, упоређивање и оцену. На основу изнетог комисија доноси 
закључак да је предметна понуда у потпуности прихватљива. 
Комисија је након прегледа и оцене понуда утврдила; Предметна понуда не садржи битне 
недостатке, одговарајућа у делу техничке спецификације, понуђеном ценом у односу на 
процењену је прихватљива и као таква оценом комисије, се рангира применом за доделу 
Уговора, понуђена цена. 

Редни  Заводни Датум Време Понуђач 

4. 752 6.2.18. 
55  

08 
Арте колор доо, Пожаревац, Словенска 2 
ПИБ: 

Комисија констатује да је понуда повезана траком (јемствеником) у целини са печаћењем, да је 
у складу са упутством Наручиоца као таква се прихвата и приступа у даљем раду, Достављена 
су средства финасијског обезбеђења за озбиљност понуде меница број АВ 
1714153 са пратећом документацијом: Понуђена цена без ПДВ: 837.500,00. 
Авансна средства: Не захтева, Гарантни рок: Месеци, Опција понуде: 30 Дана, 
Опција плаћања: 15 Дана, Рок за одзив: З Дана. 
Битних недостатака у понуди нема, анализом стручног дела комисије утврђено је да понуђач 
у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. 
Понуђач је приложио и све доказе о испуњености посебних услова у складу са законом и 
условима конкурсне документације. Детаљном анализом понуде утврђено је да садржи све 
елементе за несметану анализу, упоређивање и оцену. На основу изнетог комисија доноси 
закључак да је предметна понуда у потпуности прихватљива. 

Комисија је након прегледа и оцене понуда утврдила; Предметна понуда не садржи битне 
недостатке, одговарајућа у делу техничке спецификације, понуђеном ценом у односу на 
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З  

процењену је прихватљива и као таква оценом комисије, се рангира применом 
 

 за доделу 
Уговора.  

понуђена 
цена. 

Редни Заводни датум Време Понуђач 

5, 753 6.2.18. 
55  

08 
Пожаревац кап, 
Пожаревац, Лучица, 
Лучица бб ПИБ: 

Комисија констатује да је понуда није повезана траком (јемствеником) у целини са печаћењем, 
да је у складу са упутством Наручиоца као таква се прихвата и приступа у даљем раду, 
Достављена су средства финасијског обезбеђења за озбиљност понуде меница број АС 0273679 
са пратећом документацијом: Понуђена цена без ПДВ:728.580,00 Авансна средства: Не захтева, 
Гарантни рок: Месеци, Опција понуде: 30 Дана, Опција плаћања: 8 Дана, Рок за одзив: З Дана. 
Битних недостатака у понуди нема, анализом стручног дела комисије утврђено је да понуђач 
у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. 
Понуђач је приложио и све доказе о испуњености посебних услова у складу са законом и 
условима конкурсне документације. Детаљном анализом понуде утврђено је да садржи све 
елементе за несметану анализу, упоређивање и оцену. На основу изнетог комисија доноси 
закључак да је предметна v потпуности прихватљива. 
Комисија је након прегледа и оцене понуда утврдила; Предметна понуда не садржи битне 
недостатке, одговарајућа у делу техничке спецификације, понуђеном ценом у односу на 
процењену је прихватљива и као таква оценом комисије, се рангира применом 

за доделу Уговора, понуђена цена. 
На основу ранијег закључка и усаглашавања комисија приступа даљем раду._Називи понуђача 
чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање; _Наведено и образложено је претходном 
анализом. 

Редни 
број 

Заводни 
број Назив понуђача 

Износ вредности понуде 
без ПДВ-а 

1. 701 
Биодекор доо, Нови Београд, Сурчинска 9д, 1.119.500,00 

Критеријуми за оцењивање понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Ранг листа понуђача при примени критеријума најниже понуђене цене, понуда које су 
благовремене и одговарајуће, са понудом цене која је прихватљива. Формирана је ранг листа 
понуда које испуњавају све услове из закона и конкурсне документације. 
Ранг листа понуђача при примени критеријума најниже понуђене цене, понуда које су 
благовремене и одговарајуће, са понудом цене која је прихватљива. Формирана је ранг листа 
понуда које испуњавају све услове из закона и конкурсне документације. 

Редни 
број 

Заводни 
број 

 
Назив понуђача 

Износ вредности 
понуде без П В-

а 

1. 

751 

СР Транс коп Јанковић Малиша ПР, Шапине 
ПИБ: и zajednibkoj ponudi: Борислав Милошевић ПР 
Зеленило Милошевић, Пожаревац, Милоша Поцерца 24, 
ПИБ: 

621.750,00 

2. 753 Пожаревац кол, Пожаревац, Лучица, Лучица бб ПИБ: 728.580,00 

з. 752 Арте колор доо, Пожаревац, Словенска 2 
ПИБ: 837.500,00 

4. 719 Деметра РБ доо, Нови Београд, Зарија Вујошевића 80 
ПИБ: 843.400,00 

4  
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Назив I име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија, после стручне оцене понуде,  све услове на основу рада комисије као 
и на основу испуњености услова сходно члану 75. и члана 76. закона, констатује да су се стекли 
услови и предлаже овлашћеном лицу наручиоца доношење одлуке о избору и додели уговора у 
јавној набавци; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ 
СМЕЋА. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално и без подизвођача, те је на основу законског 
овлашћења, Одговорно лице донело одлуку о избору најповољније понуде као у ставу I 
диспозитива ове одлуке којом се понуда заводним бројем наручиоца 751 од 06.2.2018. понуђача 
Групи понуђача; СР Транс коп Јанковић Малиша ПР, Шапине, ПИБ: у заједничкој понуди: 
Борислав Милошевић ПР Зеленило Милошевић, Пожаревац, Милоша Поцерца 24, ПИБ: 
реализацију услуга . 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од 
дана објаве на Порталу УЈН. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу а копија истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки. 

Одлуку Досгпасипш: 
1 х Порталу УЈН, порталу Наручиоца 
1 х ЈРТ 
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