
  

  
 Дана: 22.02.2015.г 

 Број: 1039/8/15 

  

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

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Извештаја о стручној оцени понуда бр. 1039/7/15 

од дана 22.10.2015. г и овлашћења из члана 37. Статута, директор наручиоца 

Републичког завода за социјалну заштиту донео је следећу:  

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

          У поступку јавне набавке бр. 03/15 - набавка услуге-грејања, одржавања 

система за грејање пословног простора Републичког завода за социјалну заштиту, 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор ПОНУЂАЧУ: „Србијатекс“ Д.О.О, ул. Теразије бр. 30-32, 

мат. број: 07033648, ПИБ: 100002811, који је благовремено доставио понуду бр. 628 

од 21.10.2015. г заведену од стране наручиоца под бројем 1044/15 од дана од 

22.10.2015.г.  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Наручилац Републички завод за социјалну заштиту је дана 21.10.2015. 

године, у складу са Планом јавних набавки, на основу добијеног мишљења Управе 

за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка бр. 404-02-196/15 

од дана 23.01.2015. год у складу са чл. 36. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015), донео Одлуку о покретању преговарачког 

поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 03/15 заведену под бр. 

1039/1/15. Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација израђени 

су у складу са донетом Одлуком и у року предвиђеним истом објављени на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 21.10.2015.године. 

 Након спроведеног поступка јавног отварања понуда и сачињавања 

Записника о отварању понуда број 1039/6/15 дана 22.10.2015.г, Комисија за јавну 

набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у 

Извештају бр. 1039/7/15 од 22.10.2015. године.  

 У наведеном Извештају о стручној оцени понуда у погледу предмета и 

процењена вредност јавне набавке Комисија је констатовала следеће: ПРЕДМЕТ 

јавне набавке бр. 03/15 је набавка услуге грејања, одржавања система за грејање 

пословног простора у Републичком заводу за социјалну заштиту. Процењена 

вредност ЈН је 1.951.666,00 динара без ПДВ-а, општи речник набавки 65400000.   

 У погледу података из плана набавки који се односе на предметну јавну 

набавку Комисија је у Стручној оцени понуда констатовала да: предметна јавна 

набавка води се под редним бр. 03/15, предмет набавке је набавка услуге грејања, 

одржавања система за грејање пословног простора у Републичком заводу за 

социјалну заштиту. Комисија констатује да је за набавку горе наведене услуге 



Наручилац у оквиру свог Плана јавних набавки планирао укупан износ од 

2.342.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом односно 1.951.666,00 динара без ПДВ 

и ту вредност је Наручилац исказао као планирану вредност кроз План Јавних 

набавки. Средства за реализацију ове ЈН обезбеђена су расподелом средстава  

установама социјалне заштите  бр. 401-00-50/2015-23 од 15.01.2015. године 

Поступак јавне набавке спроведен је према одредбама Закона о јавним набавкама 

као преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. Набавка 

се спроводи ради обављања редовне делатности наручиоца. До процењене 

вредности се дошло на основу просечне месечне потрошње током претходне 

године. У предметном поступку јавне набавке учествовао је један понуђач. У 

поступку ЈН бр. 03/15 као критеријум за доделу уговора коришћен је критеријум- 

најнижа понуђена цена. На основу приспеле понуде и примене критеријума за 

доделу угвовора сачињена је ранг листа прихватљивих понуда применом 

критеријума за доделу уговора:  

 

Редни 

број 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

1. 1044/15 „Србијатекс“  

д.о.о Ул. Теразије 

бр. 30-32 Београд  

1. Јед.цена без ПДВ-а по 

м2 520 динара 

2. Јед. цена са ПДВ-ом по 

м2 624 динара 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

 

 ПРЕДМЕТ јавне набавке бр. 03/15 је набавка услуге грејања, одржавања 

система за грејање пословног простора у Републичком заводу за 

социјалну заштиту 

 ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 1.951.666,00 динара без ПДВ-а  

 Општи речник јавних набавки: 65400000 

  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:  

 

 Предметна јавна набавка води се под редним бр. 03/15.   

 Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуге грејања, 

одржавања система за грејање пословног простора у Републичком 

заводу за социјалну заштиту.  

 За набавку горе наведене услуге Наручилац је у оквиру свог 

Финансијског плана и Плана јавних набавки планирао укупан износ 

од 2.342.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом односно 1.951.666,00 

динара без ПДВ и ту вредност је Наручилац исказао као планирану 

вредност кроз План Јавних набавки. Средства за реализацију ове ЈН 

обезбеђена су расподелом средстава  установама социјалне заштите  

бр. 401-00-50/2015-23 од 15.01.2015. године.   



 Процењена вредност јавне набавке је 1.951.666,00 динара без ПДВ-а 

и предстaвља планирану вредност без ПДВ-а приказану у Плану 

јавних набавки.  

 Поступак јавне набавке спроводи се према одредбама Закона о 

јавним набавкама као преговарачки поступак без објављивања позива 

за подношење понуда. Према Плану јавних набавки спровођење 

поступка јавне набавке предметне услуге одређен је период 

септембар-октобар 2015 уз закључење уговора у октобру месецу 

2015. године.  

 Набавка се спроводи ради обављања редовне делатности наручиоца.   

 

3.     Мишљење Комисије: Једини могући понуђач „Србијатекс“ доо понудио 

укупну цену од 2.724.967,74 динара са пдв-ом, односно 2.270.806,45 динара 

без пдв-а за једну грејну сезону која обухвата период од 15.10.2015. године 

до 15.04.2016. године, што на месечном нивоу износи 468.000,00 са пдв-ом, 

односно 390.000,00 без пдв-а. Наручиоцу су за ове намене обезбеђена 

финансијска средства расподелом средстава установама социјалне заштите 

бр. 401-00-50/2015-23 од 15.01.2015. године, тако да су средства за ову јавну 

набавку обезбеђена до краја 2015. године, а средства која доспевају на 

наплату у 2016. години биће обезбеђена новом расподелом средстава 

установама социјалне заштите за 2016. годину, у складу са чл. 107. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 68/15), чл. 54. Закона о буџетском 

систему за 2015. годину и чл. 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање 

природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за 

закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају 

плаћање у више година („Сл. гласник РС“ бр. 21/14). Комисија је ценила и 

то да зграда Републичког завода за социјалну заштиту у ул. Теразије бр. 34 

није прикључена на градску топловодну мрежу већ се грејање у 

просторијама завода обезбеђује преко котларнице зграде  „Србијатекса“ 

Д.О.О која се налази на адреси Теразије бр. 30-32 као и да је подстаница 

Републичког завода једино са њом повезана, те није могуће прибављати 

понуде других понуђача. Такође, измене на подстаници Републичког завода 

није могуће извршити будући да у буџету Републике Србије из кога се 

финансира РЗСЗ нису обезбеђена средства за ову намену. Напомињемо да 

се Републички завод налази у згради која је задужбина „Алексе 

Крсмановића“ и која је споменик културе под заштитом државе.      

    

 

4.  Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда спроводи у складу са чланом 36. Закона о јавним 

набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/5015), 

  

5.  Наручилац- Републички завод за социјалну заштиту самостално је 

спроводио поступак ЈН бр. 03/15.  

  

6.  У поступку јавне набавке учествовао је 1 понуђач.  



  

 

 

7.  Основни подаци о понуђачу:  

 

 Назив и седиште понуђача: „Србијатекс“  Д.О.О, ул. Теразије бр. 30-32 

 Мат. Број: 07033648 

 ПИБ: 100002811 

 Лице овлашћено за заступање: Слободанка Ђорђевић  

 Назив банке: Банка Интеса 

 Бр. рачуна: 160-44960-26 

 

 

8.  Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 

понуда: НЕМА  

 

9.  Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа 

понуђена цена.  

 

10.  Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу 

уговора: 

 

Редни 

број 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

1. 1044/15 „Србијатекс“ д.о.о 

Ул. Теразије бр. 

30-32 Београд  

1. Јед.цена без 

ПДВ-а по м2 520 

динара 

2. Јед. цена са 

ПДВ-ом по м2 624 

динара  

 

  

11.  Комисија констатује да понуда понуђача „Србијатекс“ д.о.о Ул. Теразије 

бр. 30-32 Београд, једина прихватљива, те предлаже наручиоцу да њему 

додели уговор.  

  

12.  Понуђач је навео да ће набавку извршити САМОСТАЛНО.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13.  Потписи чланова Комисије:  

 

 

 

 С обзиром на горе наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача 

„Србијатекс“ д.о.о Ул. Теразије бр. 30-32 Београд једина прихватљива, те је 

Извештајем о стручној оцени понуда предложила наручиоцу доделу уговора.  

  

 На основу све горе наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

 

 

Поука о правном леку:  

 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу УЈН и сајту Наручиоца.  

       

 

            

                           ДИРЕКТОР   

 

            Предраг Петровић  

 

 

ред.бр Састав Име и презиме Потпис 

1. Председник Невена Рајковић 

 

 

2. Члан Милош Ракић 

 

 

3. Члан Гордана Ковић 

 

 


