
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 1.3.30)

1.На  основу  Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  за  јавне  набавке
именоване Решењем директора ЈП Дирекције бр. 6049/2 од 18.11.2015.године, додељују
се уговори у отвореном поступку по партијама  радови –  Изградња и реконструкција
мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП “Водовода”
по Одлукама НО Дирекције донетих по предлозима МЗ уз учешће грађана од 15% уз
сагласност Градског већа, и то:

-  За  Партију  1 -  МЗ  Ковачи  (Радови  на  изради  фекалне  канализације  на
територији  МЗ Ковачи у сокаку Ул. Милке Боснић  I  фаза од Špr - Š2), по понуди број
3781/1 од  21.12.2015.године, закључиће се уговор са понуђачем  ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул.
27.марта бр.2, 36000 Краљево са подизвођачем ЈКП ”ПУТЕВИ” , Ул. Цара Лазара бр.44,
36000 Краљево  са понуђеном ценом 676.035,00 дин. без ПДВ-а односно 811.242,00
дин. са ПДВ-ом са роком извођења 60 календарских дана од дана закључења уговора и
начином плаћања 15 дана од дана пријема ситуације.

-За Партију 2 –МЗ Јарчујак (Радови на изради фекалне канализационе мреже у
делу  насеља  “Доњи  Јарчујак”  I  фаза  од  Špr  -  Š7),  по  понуди  број  21/15  од
21.12.2015.године, закључиће се уговор са понуђачем Ортачко друштво за производњу
промет  и  услуге  “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор  Пајовић,  Ул.  Тике  Коларевића  38Г,  36000
Краљево са понуђеном ценом 1.075.660,00 дин. без  ПДВ-а односно  1.290.792,00 дин.
са ПДВ-ом са  роком  извођења 60 календарских дана од дана закључења уговора и
начином плаћања 15 дана од дана пријема ситуације..

-За Партију 3 – МЗ Жича, Зимовник 1  (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 1”  I фаза крак К-2 од Špr - Š2)  по понуди број 21/15 од
21.12.2015.године, закључиће се уговор са понуђачем Ортачко друштво за производњу
промет  и  услуге  “П.Д.ПАЈОВИЋ”,   Драгор  Пајовић,  Ул.  Тике  Коларевића  38Г,  36000
Краљево са понуђеном ценом 516.500,00 дин. без  ПДВ-а односно 619.800,00  дин. са
ПДВ-ом  са  роком  извођења  60  календарских  дана  од  дана  закључења  уговора  и
начином плаћања 15 дана од дана пријема ситуације.

-За Партију 4 –  МЗ Жича, Зимовник 2 (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 2” завршетак на краку К-1 од Š6 до Š8 и почетак на
краку К-4 од Špr - Š2)  по понуди број 21/15 од 21.12.2015.године, закључиће се уговор
са понуђачем Ортачко друштво за производњу промет и услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор
Пајовић, Ул. Тике Коларевића 38Г, 36000 Краљево са понуђеном ценом  1.079.720,00
дин.  без   ПДВ-а  односно  1.295.664,00 дин.  са  ПДВ-ом  са  роком  извођења  60
календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања 15 дана од дана
пријема ситуације. 

-За Партију 5 -  МЗ Жича, Зимовник 3  (Радови на изради фекалне канализационе
мреже  у  делу  насеља  “Зимовник  3”  крак  1-1  и  крак  2-2)  по  понуди  број  21/15  од
21.12.2015.године, закључиће се уговор са понуђачем  Ортачко друштво за производњу
промет  и  услуге  “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор  Пајовић,  Ул.  Тике  Коларевића  38Г,  36000



Краљево са понуђеном ценом 936.200,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.123.440,00 дин. са
ПДВ-ом  са  роком  извођења  60 календарских  дана  од  дана  закључења уговора  и
начином плаћања 15 дана од дана пријема ситуације.

2. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 6729 од 21.12.2015.
године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 6729/1 од 22.12.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за јавне набавке је позив за подношење понуда објавила  на Порталу
јавних  набавки,  на  својој  интернет  страници   и  на  Порталу  службених  гласила
Републике Србије 20.11.2015.године.

 Основни подаци о понуђачима:

До датума и сата назначеног у позиву, односно до  21.12.2015.  године до 12 часова,
пристигле су понуде  од  4 (четири) понуђача :

1. Назив и адреса понуђача  
 Ортачко друштво за производњу промет и услуге ПД “ПАЈОВИЋ”
  Драгор Пајовић
  Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево
  ПИБ 102898048
  матични број 17500511
  шифра делатности  понуђача 4120

Понуда за партију 2 - МЗ Јарчујак (Радови на изради фекалне канализационе мреже у
делу насеља “Доњи Јарчујак”  I фаза од Špr – Š7)
 понуђена цена –  1.075.660,00 дин. без ПДВ-а 

              1.290.792,00  дин. са ПДВ-ом                 

Понуда за партију 3 - МЗ Жича, Зимовник 1  (Радови на изради фекалне канализационе 
мреже у делу насеља “Зимовник 1”  I фаза крак К-2 од Špr – Š2)
понуђена цена –   516.500,00 дин. без ПДВ-а 

                    619.800,00  дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 4 - МЗ Жича, Зимовник 2 (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 2” завршетак на краку К-1 од Š6 до Š8 и почетак на
краку К-4 од Špr - Š2) 
 понуђена цена –  1.069.720,00  дин. без ПДВ-а 

                    1.283.664,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 5 - МЗ Жича, Зимовник 3 (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 3” крак 1-1 и крак 2-2)
понуђена цена – 936.200,00 дин. без ПДВ-а 

               1.123.440,00 дин. са ПДВ



  2. Назив и адреса понуђача  
           Заједничка понуда

      "АВИ” Д.О.О.,  Александар Пљакић,
      Ул. Ратинска 50, 36000 Краљево  
       ПИБ 100241858
       матични број 17283502
       шифра делатности понуђача 4120          
       “АЛФА И ОМЕГА”  Јовица Бинић, 
        Ул. Доситејева 148, 36000 Краљево
       ПИБ 100242035
       матични број 06485472

Понуда за партију 1 - МЗ Ковачи  (Радови на изради фекалне канализације на 
територији  МЗ   Ковачи у сокаку Ул. Милке Боснић I фаза од Špr – Š2)
понуђена цена – 989.280,00  дин. без ПДВ-а 

              1.187.136,00  дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 2 - МЗ Јарчујак (Радови на изради фекалне канализационе мреже у 
делу насеља “Доњи Јарчујак”  I фаза од Špr – Š7)
понуђена цена –  1.646.120,00 дин. без ПДВ-а 

             1.975.344,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 3 - МЗ Жича, Зимовник 1  (Радови на изради фекалне канализационе 
мреже у делу насеља “Зимовник 1”  I фаза крак К-2 од Špr - Š2)
 понуђена цена –  810.930,00  дин. без ПДВ-а 

                    973.116,00   дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 4 -  МЗ Жича, Зимовник 2 (Радови на изради фекалне канализационе 
мреже у делу насеља “Зимовник 2” завршетак на краку К-1 од Š6 до Š8 и почетак на 
краку К-4 од Špr – Š2)
понуђена цена –  1.632.260,00 дин. без ПДВ-а 

                   1.958.712,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 5 -  МЗ Жича, Зимовник 3  (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 3” крак 1-1 и крак 2-2) 
понуђена цена – 1.400.730,00 дин. без ПДВ-а 

                  1.680.876,00 дин. са ПДВ-ом
                          

3. Назив и адреса понуђача  
   “BETON S&Z” DOO
    Ул. Јесењинова бр.105, Ковачи, 36000 Краљево
    ПИБ 107382510
    матични број   20790962          
    шифра делатности понуђача 4399



Понуда за партију 1 - МЗ Ковачи  (Радови на изради фекалне канализације на 
територији  МЗ Ковачи у сокаку Ул. Милке Боснић I фаза од Špr - Š2)
 понуђена цена – 778.125,00 дин. без ПДВ-а 

                   933.750,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 2 - МЗ Јарчујак (Радови на изради фекалне канализационе мреже у
делу насеља “Доњи Јарчујак”  I фаза од Špr – Š7)
понуђена цена –  1.271.940,00 дин. без ПДВ-а 

                   1.526.328,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 3 - МЗ Жича, Зимовник 1 (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 1”  I фаза крак К-2 од Špr - Š2)
 понуђена цена – 603.690,00  дин. без ПДВ-а 

                   724.428,00  дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 4 - МЗ Жича, Зимовник 2 (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 2” завршетак на краку К-1 од Š6 до Š8 и почетак на
краку К-4 од Špr – Š2)
понуђена цена – 1.380.650,00 дин. без ПДВ-а 

                  1.656.780,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 5 - МЗ Жича, Зимовник 3 (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 3” крак 1-1 и крак 2-2)
понуђена цена – 1.070.320,00 дин. без ПДВ-а 

                  1.284.384,00 дин. са ПДВ-ом

  4. Назив и адреса понуђача 
      ЈКП ”ВОДОВОД” 
      Ул. 27.марта бр.2  , 36000 Краљево
      ПИБ 101772636
      матични број 07190891
      шифра делатности  понуђача 3600
      са подизвођачем 
      (проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач износи 8%):
      ЈКП”ПУТЕВИ” 
      Ул. Цара Лазара бр.44  , 36000 Краљево
      ПИБ 100241286
      матични број 07190778
      шифра делатности  понуђача 4211

Понуда  за  партију  1  -  МЗ  Ковачи   (Радови  на  изради  фекалне  канализације  на
територији  МЗ   Ковачи у сокаку Ул. Милке Боснић I фаза од Špr - Š2)
 понуђена цена – 676.035,00 дин. без ПДВ-а 
                              811.242,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 2 - МЗ Јарчујак (Радови на изради фекалне канализационе мреже у
делу насеља “Доњи Јарчујак”  I фаза од Špr - Š7)
понуђена цена –  1.215.580,00 дин. без ПДВ-а 
             1.458.696,00 дин. са ПДВ-ом



Понуда за партију 3 - МЗ Жича, Зимовник 1 (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 1”  I фаза крак К-2 од Špr - Š2)
понуђена цена –  568.850,00 дин. без ПДВ-а 
                              682.620,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 4 - МЗ Жича, Зимовник 2 (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 2” завршетак на краку К-1 од Š6 до Š8 и почетак на
краку К-4 од Špr - Š2) 
понуђена цена – 1.258.090,00 дин. без ПДВ-а 
                             1.509.708,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 5 -МЗ Жича, Зимовник 3 (Радови на изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Зимовник 3” крак 1-1 и крак 2-2)
понуђена цена – 1.047.890,00 дин. без ПДВ-а 
                             1.257.468,00 дин. са ПДВ-ом
    

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
 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево са подизвођачем ЈКП 

”ПУТЕВИ”, Ул. Цара Лазара бр.44, 36000 Краљево  са понуђеном ценом 
676.035,00 дин. без  ПДВ-а односно 811.242,00 дин. са ПДВ-ом

 “BETON S&Z” DOO, Ул. Јесењинова бр.105, Ковачи, 36000 Краљево са понуђеном
ценом 778.125,00 дин. без  ПДВ-а односно 933.750,00 дин. са ПДВ-ом
 Заједничка понуда:

 “АВИ” Д.О.О., Александар Пљакић, Ул. Ратинска 50, 36000 Краљево  са “АЛФА И
ОМЕГА”, Јовица Бинић, Ул. Доситејева 148, 36000 Краљево са понуђеном ценом
989.280,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.187.136,00 дин. са ПДВ-ом

За Партију 2
 Ортачко друштво за производњу промет и услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор 

Пајовић, Ул. Тике Коларевића 38Г/4, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
1.075.660,00 дин. без  ПДВ-а односно  1.290.792,00 дин. са ПДВ-ом

 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево са подизвођачем ЈКП 
”ПУТЕВИ” , Ул. Цара Лазара бр.44, 36000 Краљево  са понуђеном ценом 
1.215.580,00 дин. без ПДВ-а односно 1.458.696,00 дин. са ПДВ-ом

 “BETON S&Z” DOO, Ул. Јесењинова бр.105, Ковачи, 36000 Краљево са понуђеном
ценом 1.271.940,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.526.328,00 дин. са ПДВ-ом



Заједничка понуда:
 “АВИ” Д.О.О., Александар Пљакић , Ул. Ратинска 50, 36000 Краљево са “АЛФА И 

ОМЕГА”, Јовица Бинић, Ул. Доситејева 148, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
1.646.120,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.975.344,00 дин. са ПДВ-ом
      
За Партију 3

  Ортачко друштво за производњу промет и услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор 
Пајовић, Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
516.500,00 дин. без  ПДВ-а односно 619.800,00  дин. са ПДВ-ом

 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево са подизвођачем ЈКП 
”ПУТЕВИ” , Ул. Цара Лазара бр.44, 36000 Краљево  са понуђеном ценом 
568.850,00 дин. без ПДВ-а односно 682.620,00 дин. са ПДВ-ом

 “BETON S&Z” DOO, Ул. Јесењинова бр.105, Ковачи, 36000 Краљево са понуђеном
ценом 603.690,00 дин. без  ПДВ-а односно 724.428,00 дин. са ПДВ-ом
Заједничка понуда:

 “АВИ” Д.О.О., Александар Пљакић, Ул. Ратинска 50, 36000 Краљево  са “АЛФА И 
ОМЕГА” , Јовица Бинић, Ул. Доситејева 148, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
810.930,00 дин. без  ПДВ-а односно 973.116,00 дин. са ПДВ-ом
        
  За Партију 4

 Ортачко друштво за производњу промет и услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор 
Пајовић, Ул. Тике Коларевића 38/4 36000 Краљево са понуђеном ценом 
1.079.720,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.295.664,00 дин. са ПДВ-ом

 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево са подизвођачем ЈКП 
”ПУТЕВИ” , Ул. Цара Лазара бр.44, 36000 Краљево  са понуђеном ценом 
1.258.090,00 дин. без ПДВ-а односно 1.509.708,00 дин. са ПДВ-ом

 “BETON S&Z” DOO, Ул. Јесењинова бр.105, Ковачи, 36000 Краљево са понуђеном
ценом 1.380.650,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.656.780,00 дин. са ПДВ-ом
Заједничка понуда:

 “АВИ” Д.О.О.,  Александар Пљакић, Ул. Ратинска 50, 36000 Краљево  са “АЛФА И 
ОМЕГА” , Јовица Бинић, Ул. Доситејева 148, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
1.632.260,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.958.712,00 дин. са ПДВ-ом

За Партију 5
 Ортачко друштво за производњу промет и услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор 

Пајовић, Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
936.200,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.123.440,00 дин. са ПДВ-ом

 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево са подизвођачем ЈКП 
”ПУТЕВИ” , Ул. Цара Лазара бр.44, 36000 Краљево  са понуђеном ценом 
1.047.890,00 дин. без ПДВ-а односно 1.257.468,00 дин. са ПДВ-ом

 “BETON S&Z” DOO, Ул. Јесењинова бр.105, Ковачи, 36000 Краљево са понуђеном
ценом 1.070.320,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.284.384,00 дин. са ПДВ-ом



Заједничка понуда:
 “АВИ” Д.О.О., Александар Пљакић , Ул. Ратинска 50, 36000 Краљево са “АЛФА И 

ОМЕГА” ,  Јовица Бинић, Ул. Доситејева 148, 36000 Краљево са понуђеном ценом
1.400.730,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.680.876,00 дин. са ПДВ-ом

Комисија за спровођење поступка ове јавне набавке предлаже наручиоцу
да уговор о предметној јавној набавци (по партијама) - Изградња и реконструкција
мреже и  објеката  водовода  и  фекалне  канализације  у  зони  надлежности  ЈКП
“Водовода”  по  Одлукама НО Дирекције донетих по предлозима МЗ уз  учешће
грађана од 15% уз сагласност Градског већа  додели понуђачу:

За Партију 1

 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево са подизвођачем ЈКП 
”ПУТЕВИ” , Ул. Цара Лазара бр.44, 36000 Краљево  са понуђеном ценом 
676.035,00 дин. без  ПДВ-а односно 811.242,00 дин. са ПДВ-ом са роком 
извођења 60 календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања
15 дана од дана пријема ситуације.

За Партију 2

 ,Ортачко друштво за производњу промет и услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор 
Пајовић, Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
1.075.660,00 дин. без  ПДВ-а односно  1.290.792,00 дин. са ПДВ-ом са роком 
извођења 60 календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања
15 дана од дана пријема ситуације.

 За Партију 3

 Ортачко друштво за производњу промет и услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор 
Пајовић, Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
516.500,00 дин. без  ПДВ-а односно 619.800,00  дин. са ПДВ-ом са роком 
извођења 60 календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања
15 дана од дана пријема ситуације.

За Партију 4

 Ортачко друштво за производњу промет и услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор 
Пајовић, Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
1.079.720,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.295.664,00 дин. са ПДВ-ом са роком 
извођења 60 календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања
15 дана од дана пријема ситуације.



За Партију 5

 Ортачко друштво за производњу промет и услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор 
Пајовић, Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
936.200,00 дин. без  ПДВ-а односно 1.123.440,00 дин. са ПДВ-ом са роком 
извођења 60 календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања
15 дана од дана пријема ситуације.
    
Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци

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

4. 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 10

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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