
         

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' 

Број: Д-8/2019-6 

Датум: 16.08.2019. 

ЛОЗНИЦА 
 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015), директор наручиоца доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

 

       Уговор за јавну набавку -добро- Набавка резервних делова са сервисирањем, 

одржавањем и поправком возила (по партијама), бр. 8/2019:  

П1-Lada     П2-Yugo     П3-Mahindra     П4-Renault i Dacia     П5-JCB     П6-Iveco       

П7-Mercedes i nadogradnja     П8-TAM     П9-Volkswagen     П10-Трактор     П11-Гуме 

П12-Приколице     П13-Toyota 

додељује се: 

-За Партију 2- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, 
бр.понуде 1098, од 29.08.2019. године  
-За Партију 6- понуђачу „Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 Кисач, 
бр.понуде 1106, од 30.08.2019. године 
-За Партију 7- понуђачу „Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 Кисач, 
бр.понуде 1105, од 30.08.2019. године 
-За Партију 8- понуђачу „Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 Кисач, 
бр.понуде 1107, од 30.08.2019. године 
-За Партију 9- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, 
бр.понуде 1098, од 29.08.2019. године 
-За Партију 10- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, 
бр.понуде 1098, од 29.08.2019. године 
-За Партију 11- понуђачу ’’Gumimpex“доо, Кружни пут Кијево 21/Ј, 11090 Београд, 
бр.понуде 1097, од 29.08.2019. године 
-За Партију 12- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, 
бр.понуде 1098, од 29.08.2019. године 
- За Партију 13- понуђачу ’’Tago Car“доо, Зрењанински пут 6, 21000 Нови Сад, 
бр.понуде 1045, од 13.08.2019. године 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 15.07.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке у отвореном поступку бр. 8/2019, за јавну набавку -добра- Набавка резервних делова 

са сервисирањем, одржавањем и поправком возила (по партијама) , ОРН: 34300000      

34350000     50110000 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници и извршио је достављање на објаву на 

Порталу службених гласила Република Србије и база прописа дана 30.07.2019. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 9 (девет) 

понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. Д-8/2019-5 од 13.09.2019. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

 

 



         

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра  ( да)                    

 

2) Подаци о јавној набавци: 

Редни број јавне набавке 8/2019 

Предмет јавне набавке 

Набавка резервних делова са 

сервисирањем, одржавањем 

и поправком возила (по 

партијама) 

Редни број из Плана набавки 1.1.8 

Износ планираних средстава за јавну набавку из апропријације 

у буџету, односно финансијском плану за плаћање 

15.200.000,00 

2019.г-1.000.000,00 

2020.г.-14.200.000,00 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском 

плану за плаћање из Плана набавки 

102/514/532 

Врста поступка јавне набавке из Плана набавки Отворени поступак 

Оквирни датум покретања поступка из Плана набавки јул 2019.г. 

Оквирни датум закључења уговора из Плана набавки септембар 2019.г. 

Оквирни датум извршења уговора из Плана набавки септембар 2020.г. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 

 

П1-500.000     П2-200.000     

П3-1.500.000   П4-1.500.000     

П5-3.000.000     П6-2.000.000       

П7-3.000.000     П8-300.000      

П9-2.000.000  П10-200.000      

П11-500.000   П12-300.000      

П13-200.000 

 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 

 

П2- до 200.000,00   (понуђена цена 

149.797,00) 

П6- до 2.000.000,00 (понуђена цена 

1.394.298,00) 

П7- до 3.000.000,00 (понуђена цена 

2.805.559,00) 

П8- до 300.000,00 (понуђена цена 

267.892,00) 

П9- до 2.000.000,00 (понуђена цена 

1.442.763,00) 

П10- до 200.000,00 (понуђена цена 

168.215,00) 

П11- до 500.000,00 (понуђена цена 

282.350,00) 

П12- до 300.000,00 (понуђена цена 

191.500,00) 

П13- до 200.000,00 (понуђена цена 

136.223,59) 

 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 

 

П2- до  240.000,00  (понуђена цена 

179.756,40) 

П6- до 2.400.000,00 (понуђена цена 

1.673.157,60) 

П7- до 3.600.000,00 (понуђена цена 

3.366.670,80) 

П8- до 360.000,00 (понуђена цена 

321.470,40) 

П9- до 2.400.000,00 (понуђена цена 

1.731.315,00) 

П10- до  240.000,00 (понуђена цена 

201.858,00) 

П11- до  600.000,00 (понуђена цена 

338.820,00) 



         

П12- до  360.000,00 (понуђена цена 

229.800,00) 

П13- до  240.000,00 (понуђена цена 

163.468,31) 

 

Образложење уколико се набавка спроводи преко тела за централизоване набавке или 

заједно са другим наручиоцем:  / 

 

Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена 

процењена вредност: 

Процењена вредност је утврђена на основу уговора из претходних година и анализе цена 

потенцијалних понуђача. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предузећа. 

 

Уговор се закључује до износа процењене вредности предметне јавне набавке обзиром на 

специфичност предмета набавке са Понуђачем који понуди најнижу цену у складу са датом 

понудом и техничком спецификацијом. 

 

Комисија за јавне набавке констатује следеће:  

 Понуђач ’’Tago Car“ доо Новог Сада доставио је самосталну и благовремену понуду 

за Партију 13. Понуђач је доставио је сву захтевану документацију као и захтевано 

Овлашћење за сервисирање возила. Комисија сматра да је понуда одговарајућа у смислу 

техничке спецификације те да је као таква одговарајућа и прихватљива. 

 Понуђач ’’Ауто туринг Станојевић“доо из Калуђерице доставио је самосталну и 

благовремену понуду за Партију 13. Понуђач је доставио је сву захтевану документацију као 

и захтевано Овлашћење за сервисирање возила. Комисија сматра да је понуда одговарајућа у 

смислу техничке спецификације те да је као таква одговарајућа и прихватљива. 

Понуђач ПСЦ „Вуковић“ из Шапца доставио је самосталну и благовремену понуду за 

Партију 4. Понуђач је доставио је сву захтевану документацију као и захтевано Овлашћење 

за сервисирање возила, с тим што понуђена цена прелази износ процењене вредности за 

Партију 4 према Плану ЈН за 2019. год те је понуда као таква неприхватљива и Комисија 

предлаже да буде одбијена у складу са чл. 107. ЗЈН. 

Понуђач ''Беолада'' доо из Земуна доставио је самосталну и благовремену понуду за 

Партију 1. Понуђач је доставио је сву захтевану документацију као и захтевано Овлашћење 

за сервисирање возила, с тим што понуђена цена прелази износ процењене вредности за 

Партију 4 према Плану ЈН за 2019. год те је понуда као таква неприхватљива и Комисија 

предлаже да буде одбијена у складу са чл. 107. ЗЈН. 

Понуђач ’’Gumimpex“доо из Београда доставио је самосталну и благовремену понуду 

за Партију 11. Понуђач је доставио је сву захтевану документацију. Комисија сматра да је 

понуда одговарајућа у смислу техничке спецификације те да је као таква одговарајућа и 

прихватљива. 

Понуђач ’’Domil Tim“доо доо из Шапца доставио је самосталну и благовремену 

понуду за Партије 1,2,4,8,9,10,11,12,13. 

За Партије 2,9,10,11,12 понуђач је доставио самосталну и благовремену понуду као и оверену 

и потписану сву захтевану документацију. Комисија сматра да је понуда одговарајућа у 

смислу техничке спецификације те да је као таква одговарајућа и прихватљива. 

За Партије 1,4,13 понуђач је доставио оверену и потписану сву захтевану документацију. 

Понуда је одговарајућа у смислу техничке спецификације али Понуђач није доставио 

Овлашћење за сервисирање возила како је било захтевано конкурсном документацијом те је 

понуда таква неприхватљива и Комисија предлаже да буде одбијена у складу са чл. 107. ЗЈН. 

За партију 8 Понуђач је доставио је сву захтевану документацију и понудио напред наведену 

цену, с тим што понуђена цена прелази износ процењене вредности за Партију 8 према 

Плану ЈН за 2019. год те је понуда као таква неприхватљива и Комисија предлаже да буде 

одбијена у складу са чл. 107. ЗЈН. 

Понуђач ''Хирдомеханика Горан'' из Кисача доставио је самосталну и благовремену 

понуду за Партију 8. Понуђач је доставио је сву захтевану документацију као и копије 

захтеваних сертификата као доказ за испуњеност додатног услова, с тим што понуђена цена 

прелази износ процењене вредности за Партију 8 према Плану ЈН за 2019. год те је понуда 

као таква неприхватљива и Комисија предлаже да буде одбијена у складу са чл. 107. ЗЈН.  



         

 

Понуђач ''Хирдомеханика Горан'' из Кисача доставио је благовремену и заједничку понуду за 

Партије 6 и 7 као носилац посла са другим чланом групе понуђача ''Одржавање и услуге'' доо 

из Новог Сада (споразум о заједничком наступањусачињен 27.08.2019). Понуђач је доставио 

је сву захтевану документацију као и копије сертификата као доказ за захтевани додатни 

услов. Комисија сматра да је понуда одговарајућа у смислу техничке спецификације те да је 

као таква одговарајућа и прихватљива. 

 

Комисија предлаже Наручиоцу да донесе Одлуку о обустави поступка за партије 1 и 4 за које 

су поднете неприхватљиве понуд, као и за партије 3 и 5 за које није поднета ниједна понуда. 

 

3) Укупан број поднетих понуда:   девет 

Основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде 
Неблаговремене понуде 

1.  
’’Tago Car“доо, Зрењанински пут 6, 21000 Нови 

Сад, бр.понуде 1045, од 13.08.2019. године 
 

2.  
’’Ауто туринг Станојевић“ доо, 11130 

Калуђерица, бр.понуде 1051, од 15.08.2019. 

године у 10:15 сати 

 

3.  
ПСЦ „Вуковић“доо, Обилазни пут бб, 15000 

Шабац, бр.понуде 1095, од 28.08.2019. године у 

12:22 сати 

 

4.  
’’Беолада“доо, Руска 4, 11080 Земун, бр.понуде 

1096, од 29.08.2019. године у 10:13 сати 
 

5.  
’’Gumimpex“доо, Кружни пут Кијево 21/Ј, 11090 

Београд, бр.понуде 1097, од 29.08.2019. године у 

10:15 сати 

 

6.  
’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 

Шабац, бр.понуде 1098, од 29.08.2019. године у 

11:37 сати 

 

7.  

Заједничка понуда групе понуђача 

„Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 

21211 Кисач-као носилац групе и ''Одржавање и 

услуге''доо, Бул.ослобођења 100, 21000 Н.Сад-

као члан групе, бр.понуде 1105, од 30.08.2019. 

године у 11:12 сати 

 

8.  

Заједничка понуда групе понуђача 

„Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 

21211 Кисач-као носилац групе и ''Одржавање и 

услуге''доо, Бул.ослобођења 100, 21000 Н.Сад-

као члан групе, бр.понуде 1106, од 30.08.2019. 

године у 11:12 сати 

 

9.  
„Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 

21211 Кисач, бр.понуде 1107, од 30.08.2019. 

године у 11:12 сати 

 

 

 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 

одбијање и цена: 

5)  

Партија 1 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

тих понуда 

1.  

’’Беолада“доо, Руска 4, 11080 Земун Понуђена цена: 507.250,00 дин. 
Понуда понуђача је неодговарајућа јер понуђена 

цена прелази износ процењене вредности ЈН према 

Плану ЈН предузећа за 2019. годину, те је понуда као 

таква неприхватљива и ОДБИЈА у сладу са чл. 107 

ЗЈН. 



         

2.  

’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина 

бб, 15000 Шабац 

Понуђена цена: 310.624,00 дин. 
Понуда понуђача је неодговарајућа јер понуђач није 

доставио овлашћење за сервисирање возила како је 

било захтевано конкурсном документацијом те је 

понуда као таква неприхватљива и ОДБИЈА у сладу 

са чл. 107 ЗЈН. 

 

Партија 4 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

тих понуда 

3.  

ПСЦ „Вуковић“доо, Обилазни пут бб, 

15000 Шабац 

Понуђена цена: 1.539.081,00 дин. 

Понуда понуђача је неодговарајућа јер понуђена 

цена прелази износ процењене вредности ЈН 

према Плану ЈН предузећа за 2019. годину, те је 

понуда као таква неприхватљива и ОДБИЈА у 

сладу са чл. 107 ЗЈН. 

4.  

’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина 

бб, 15000 Шабац 

Понуђена цена: 1.056.782,00 дин. 
Понуда понуђача је неодговарајућа јер понуђач није 

доставио овлашћење за сервисирање возила како је 

било захтевано конкурсном документацијом те је 

понуда као таква неприхватљива и ОДБИЈА у сладу 

са чл. 107 ЗЈН. 

 

Партија 8 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

тих понуда 

5.  

’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина 

бб, 15000 Шабац 

Понуђена цена: 823.454,00 дин. 
Понуда понуђача је неодговарајућа јер понуђена 

цена прелази износ процењене вредности ЈН према 

Плану ЈН предузећа за 2019. годину и као таква је 

неприхватљива те се ОДБИЈА у сладу са чл. 107 ЗЈН. 

 

Партија 13 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

тих понуда 

 

’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина 

бб, 15000 Шабац 

Понуђена цена: 94.250,00 дин. 
Понуда понуђача је неодговарајућа јер понуђач није 

доставио овлашћење за сервисирање возила како је 

било захтевано конкурсном документацијом те је 

понуда као таква неприхватљива и ОДБИЈА у сладу 

са чл. 107 ЗЈН. 

 

6) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење 

– начин на који је утврђена та цена.  / 

 

7) Критеријум за оцењивање понуде је: 

- најнижа понуђена цена 
 

 Услови за примену члана 86. Закона о јавним набавкама  

    (за услуге и радове - домаћи/страни понуђач и за добра - домаћег/страног порекла)     / 

                               

 Постоје:      /                    Да                                  Не (НЕ)     ) 
 

Назив/име понуђача Доказ статуса домаћег понуђача 

услуга, радова, односно домаћег 

порекла добара 

/  

 

 

х  



         

 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 

Партија 2 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац 149.797,00 дин. 

 

 

Партија 6 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 
„Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 

Кисач 

1.394.298,00 дин. 

 

Партија 7 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 
„Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 

Кисач 

2.805.559,00 дин. 

 

Партија 8 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 
„Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 

Кисач 

267.892,00 дин. 

 

Партија 9 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац 1.442.763,00 дин. 

 

Партија 10 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац 168.215,00 дин. 

 

Партија 11 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 ’’Gumimpex“доо, Кружни пут Кијево 21/Ј, 11090 Београд 282.350,00 дин. 

 

Партија 12 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац 191.500,00 дин. 

 

Партија 13 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 ’’Tago Car“доо, Зрењанински пут 6, 21000 Нови Сад 136.223,59 дин. 

 

За партије 1 и 4 поднете су неприхватљиве понуде. 

За партију 3 и 5 није поднета ниједна понуда.  

 

 



         

 

8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели: 

-За Партију 2- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, бр.понуде 

1098, од 29.08.2019. године  

-За Партију 6- понуђачу „Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 Кисач, 

бр.понуде 1106, од 30.08.2019. године 

-За Партију 7- понуђачу „Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 Кисач, 

бр.понуде 1105, од 30.08.2019. године 

-За Партију 8- понуђачу „Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 Кисач, 

бр.понуде 1107, од 30.08.2019. године 

-За Партију 9- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, бр.понуде 

1098, од 29.08.2019. године 

-За Партију 10- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, бр.понуде 

1098, од 29.08.2019. године 

-За Партију 11- понуђачу ’’Gumimpex“доо, Кружни пут Кијево 21/Ј, 11090 Београд, 

бр.понуде 1097, од 29.08.2019. године 

-За Партију 12- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, бр.понуде 

1098, од 29.08.2019. године 

- За Партију 13- понуђачу ’’Tago Car“доо, Зрењанински пут 6, 21000 Нови Сад, бр.понуде 

1045, од 13.08.2019. године 

 

Изабрани понуђачи извршавају набавку самостално за Партије 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Изабрани понуђачи извршавају набавку у оквиру групе понуђача за Партије 6 и 7. 

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговори о јавној набавци додељује 

понуђачима: 

За Партију 2- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, бр.понуде 1098, од 

29.08.2019. године  

-За Партију 6- понуђачу „Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 Кисач, бр.понуде 1106, 

од 30.08.2019. године 

-За Партију 7- понуђачу „Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 Кисач, бр.понуде 1105, 

од 30.08.2019. године 

-За Партију 8- понуђачу „Хидромеханика Горан“доо, Штефаникова 17, 21211 Кисач, бр.понуде 1107, 

од 30.08.2019. године 

-За Партију 9- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, бр.понуде 1098, од 

29.08.2019. године 

-За Партију 10- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, бр.понуде 1098, од 

29.08.2019. године 

-За Партију 11- понуђачу ’’Gumimpex“доо, Кружни пут Кијево 21/Ј, 11090 Београд, бр.понуде 1097, 

од 29.08.2019. године 

-За Партију 12- понуђачу ’’Domil Tim“доо, др Теодора Божина бб, 15000 Шабац, бр.понуде 1098, од 

29.08.2019. године 

- За Партију 13- понуђачу ’’Tago Car“доо, Зрењанински пут 6, 21000 Нови Сад, бр.понуде 1045, од 

13.08.2019. године 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од  10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

120.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06; сврха: такса за заштиту права, назив наручоца: 

ЈП, број јавне набвке за коју се подноси захтев; корисник: буџет Републике Србије) и доказ о 

уплати приложи наручиоцу. 

 
                                                                                           ЈП ''Водовод и канализација'' 

                                                                                                             директор 

                                                                                                      

                                                                                             ___________________________ 

                                                                                            /Милан Раднић, дипл.ел.инж./     



         

                  


