
На основу члана 14.Статута ЈП Дирекције за планирање и изградњу “Краљево”,
ул.Хајдук  Вељкова  бр.61,  на  основу  члана  107.  и  108.  Закона  о  јавним  набавкама
(“Службени гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о додели уговора

(ј.н.број 1.2.38)

1.  На  основу  Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  за  јавне  набавке
именоване  Решењем  директора  ЈП  Дирекције  бр.  5939/2  од  10.11.2015.године,
додељујe се уговор за јавну набавку мале вредности по партијама услуге –  Техничка
контрола техничке документације за изградњу мостова из програма обнове  мостова на
територији града Краљева у 2015.години, и то:
 -  За Партију 1 -

1. Годачица  (1)
Мост на Гледићкој реци, засеок Доња река - Пешићи 
Л=цца 25м, Б=3м

2. Чукојевац (1)
Мост на Гледићкој реци у засеоку Котуровићи 
Л=цца 30м, Б=3м

3. Чукојевац (2)
Мост на Гледићкој реци у засеоку Радоњићи 
Л=цца 30м, Б=3м

4. Годачица (3)
Мост на Гледићкој реци “Жабин поток – Јеремићи” 
Л=цца 25м, Б=3м

5. Годачица (4)
Мост на Гледићкој реци у центру села
Л=цца 25м, Б=3м

6. Годачица (2)
Мост на  Гледићкој реци засеок Доња река, код старе воденице
Л=цца 25м, Б=3м

7. Раваница
Мост на Гледићкој реци  на путу Чукојевац Годачица скрет. за Котуровиће
Л=цца 25м, Б=3м

8.Чукојевац
Мост на  Гледићкој реци скретање за Јовић
Л=цца 30м, Б=3м

9. Раваница 
Мост на  Гледићкој реци у Раваници, скретање испред скретања за Котуровиће
Л=цца 25м, Б=3м, по понуди број 02/15 од 19.11.2015.године, закључиће се уговор са
понуђачем  Грађевинска  радња  за  изградњу  и  пројектовање  СК  ИНЖЕЊЕРИНГ,
Славољуб  Костић  предузетник,  Ул.  Стевана  Синђелића  бр.6,  18330  Бабушница  са
понуђеном ценом 129.600,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а) са  роком
извршења 10 календарских дана од дана пријема техничке документације, 



са напоменом да евентуално отклањање примедби не улази у уговорени рок и  начином
плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.
          - За Партију 2 -

10. Печеног
Мост на путу за Дебељак малу ка путу за Топољску малу
Л=цца 8,5м, Б=2,6м

11. Врдила 
Мост на путу за Ковиниће
Л=цца 12м, Б=2,6м

12. Бресник
Мост на реци Дубочици на путу за Бресник
Л=цца 8м, Б=4м

13. Гокчаница
Мост добра буква
Л=цца 8м, Б=3м

14. Мланча
Пешачки мост на реци Студеници ка Драгићевићима
Л=цца 20м, Б=2м

15. Мланча
Пешачки мост на реци Студеници
Л=цца 18м, Б=1м по понуди број 02/15 од 19.11.2015.године, закључиће се уговор са
понуђачем  Грађевинска  радња  за  изградњу  и  пројектовање  СК  ИНЖЕЊЕРИНГ,
Славољуб  Костић  предузетник,  Ул.  Стевана  Синђелића  бр.6,  18330  Бабушница  са
понуђеном ценом 85.340,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а) са  роком
извршења  10  календарских  дана  од  дана  пријема  техничке  документације,  са
напоменом да евентуално отклањање примедби не улази у уговорени рок и  начином
плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

2. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 6175 од 23.11.2015.
године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 61751 од 24.11.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за јавне набавке је позив за подношење понуда доставила на 4 (четири)
адресе, лицима која обављају делатност која је предмет јавне набавке и која су према
сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, да поднесу понуде и истовремено
објавила позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници 13.11.2015.године.

Назив и адресе лица којима је достављен позив за подношење понуда:
• СИСТЕМ ИНЖЕЊЕРИНГ, Ул. Цара Душана бр.53/5, 36000 Краљево
• СТУДИО 5, Ул. Цара Душана бр.20, 36000 Краљево
• МОДУЛ ИНЖЕЊЕРИНГ, Ул. Шарпланинска бр.2, 36000 Краљево
• "ЕЛЕМЕНТ”, Ул. Југ Богданова бр.11, 36000 Краљево



 Основни подаци о понуђачима:

До датума и сата назначеног у позиву, односно до  23.11.2015.  године до 12 часова,
пристигле су понуде  од  4 (четири) понуђача :

         1. Назив и адреса понуђача  
Грађевинска радња  за изградњу и пројектовање 
 СК ИНЖЕЊЕРИНГ, Славољуб Костић предузетник, 
Ул. Стевана Синђелића бр.6, 18330 Бабушница
ПИБ 109070844
матични број 63902055
шифра делатности  понуђача 4120

Понуда за партију 1
           понуђена цена – 129.600,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

                           
Понуда за партију 2 

  понуђена цена – 85.340,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)                        
    

 2.Назив и адреса понуђача  
“Институт за заштиту на раду” А.Д.Нови Сад, 
Ул. Школска 3, 21000 Нови Сад

           ПИБ 101708085
           матични број 08112517
           шифра делатности понуђача 7120

 Понуда за партију 1
 понуђена цена -  187.500,00 дин. без ПДВ-а

         225.000,00 дин. са ПДВ-ом

 Понуда за партију 2
 понуђена цена – 125.000,00  дин. без ПДВ-а

         150.000,00 дин. са ПДВ-ом

      3.Назив и адреса понуђача  
Инжењерске делатности и техничко саветовање ЛАЗИЋ – ТИМ, 
Радивоје Лазић предузетник, Ул. Краља Петра I бр. 51Б/2, 37220 Брус

           ПИБ 102848032
           матични број 55660018
           шифра делатности понуђача 7112

Понуда за партију 1
           понуђена цена – 171.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

                           
Понуда за партију 2 

  понуђена цена – 114.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)                       
   



4.Назив и адреса понуђача  
Биро за пројектовање и извођење радова “ЕЛЕМЕНТ” 
Данијела Чапрић предузетник, Ул. Југ Богданова 11-А, 36000 Краљево

           ПИБ 103088832
           матични број 56249699
           шифра делатности понуђача 7112

Понуда за партију 1
           понуђена цена – 250.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

                           
Понуда за партију 2 
понуђена цена – 166.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке прихватљиве понуде
рангира применом критеријума  за доделу уговора  одређеном у позиву за подношење
понуда  и конкурсној документацији  а то је најнижа понуђена цена, све са позивом на
члан 107. став 2. Закона о јавним набавкама. 
       

 Рангирање прихватљивих понуда:

 За Партију 1
  Грађевинска радња  за изградњу и пројектовање  СК ИНЖЕЊЕРИНГ, Славољуб 

Костић предузетник, Ул. Стевана Синђелића бр.6, 18330 Бабушница са 
понуђеном ценом 129.600,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

 Инжењерске делатности и техничко саветовање ЛАЗИЋ – ТИМ, Радивоје Лазић 
предузетник, Ул. Краља Петра I бр. 51Б/2, 37220 Брус са понуђеном ценом 
171.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

 “Институт за заштиту на раду” А.Д.Нови Сад, Ул. Школска 3, 21000 Нови Сад,  са 
понуђеном ценом 187.500,00 дин. без ПДВ-а односно 225.000,00 са ПДВ-ом

 Биро за пројектовање и извођење радова “ЕЛЕМЕНТ” Данијела Чапрић 
предузетник, Ул. Југ Богданова 11-А, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
250.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

За Партију 2
 Грађевинска радња  за изградњу и пројектовање  СК ИНЖЕЊЕРИНГ, Славољуб 

Костић предузетник, Ул. Стевана Синђелића бр.6, 18330 Бабушница са 
понуђеном ценом 85.340,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

 Инжењерске делатности и техничко саветовање ЛАЗИЋ – ТИМ, Радивоје Лазић 
предузетник, Ул. Краља Петра I бр. 51Б/2, 37220 Брус са понуђеном ценом 
114.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

 “Институт за заштиту на раду” А.Д.Нови Сад, Ул. Школска 3, 21000 Нови Сад,  са 
понуђеном ценом 125.000,00 дин. без ПДВ-а односно 150.000,00 са ПДВ-ом

 Биро за пројектовање и извођење радова “ЕЛЕМЕНТ” Данијела Чапрић 
предузетник, Ул. Југ Богданова 11-А, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
166.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)



Комисија  за  спровођење  поступка  ове  јавне  набавке  предлаже  наручиоцу  да
уговор  о  предметној  јавној  набавци  (по  партијама)  -  Техничка  контрола  техничке
документације за изградњу мостова из програма обнове  мостова на територији града
Краљева у 2015.години  додели понуђачу:

За Партију 1

• Грађевинска радња  за изградњу и пројектовање  СК ИНЖЕЊЕРИНГ, Славољуб 
Костић предузетник, Ул. Стевана Синђелића бр.6, 18330 Бабушница, ПИБ 
109070844, матични број 63902055, шифра делатности  понуђача 4120 са 
понуђеном ценом 129.600,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а),  
роком извршења  10 календарских дана од дана пријема техничке документације,
са напоменом да евентуално отклањање примедби не улази у уговорени рок и  
начином плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

  За Партију 2

• Грађевинска радња  за изградњу и пројектовање  СК ИНЖЕЊЕРИНГ, Славољуб 
Костић предузетник, Ул. Стевана Синђелића бр.6, 18330 Бабушница, ПИБ 
109070844,  матични број 63902055, шифра делатности  понуђача 4120 са 
понуђеном ценом 85.340,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а), 
роком извршења  10 календарских дана од дана пријема техничке документације,
са напоменом да евентуално отклањање примедби не улази у уговорени рок и  
начином плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци

6.  Одлуку  доставити:  Директору,  Руководиоцу  техничког  сектора,  Служби  за
економске послове, Служби за јавне набавке и архиву.

7. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца
у року од три дана од дана доношења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
се  подноси  Наручиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља Републичкој  комисији  за
заштиту права.

                                                                                   ДИРЕКТОР
 

                                                                                    Марица Мијајловић,дипл.инж.арх.
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