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Предшколска Установа „Наша радост“ 

Смедерево, Војводе Мишића 4 

Број: 2011/15 

Датум: 01.09.2015. година 

 
ЗАПИСНИК O ОТВАРАЊУ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА -  

САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ БУБАМАРА 

 

 

Редни број набавке: 15/15 

Процењена вредност јавне набавке 15/15 – Санација крова на објекту Бубамара: 1.416.220,00 динара. 

 

Поступак јавног отварања понуда спроводи се у просторијама ПУ „Наша радост“, Смедерево, Војводе Мишића 

4, дана  14.07.2015. године са почетком у 12:30 часова. 

 

Отварање понуда спроводи чланови комисије за јавну набавку: 

1. Саша Ивковић – председник комисије 

2. Драган Станић – члан комисије 

3. Катја Беч – члан комисије 

 

Констатује се да отварању понуда присуствују представници понуђача Здравко Вукоје за ГР „Стил-В“ и Иван 

Давидовић за „Далком“ д.о.о. 

 

Благовремено тј. до дана 01.09.2015. године до 12:00  часова, пристигло је 6 понуда: 

 

Редни број 
Број под којим је понуда 

заведена  
Назив понуђача 

Датум 

пријема 
Час 

1.  2003/15 „Хидротехника ГМК“ д.о.о. 01.09.2015. 07:50 

2.  2004/15 ГР „Стил-В“ 01.09.2015. 08:45 

3.  2005/15 СЗГР „Милчић“ 01.09.2015. 09:35 

4.  2006/15 „СТиМ градња“ д.о.о. 01.09.2015. 11:30 

5.  2007/15 „Минел еним - Смедерево“ д.о.о. 01.09.2015. 11:35 

6.  2009/15 „Далком“ д.о.о. 01.09.2015. 11:50 

 

Неблаговремених понуда нема. 
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Подаци из понуде за понуђача: 

Назив понуђача: 

 
”Хидротехника ГМК” д.о.о. 

Број под којом је понуда заведена: 2003/15 

Датум и време пријема понуде 01.09.2015. у 07:50 

Понуђач наступа  
1.самостално  2.са подизвођачем  3.као група 

понуђача  

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 

да / не 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Доказ: Потврда надлежног суда, Извод из 

КЕ/уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно 

лице и законски заступник правног лица није осуђивано за 

кривична дела дефинисана чланом 75.став 1 тачка 2) ЗЈН. 

да / не 

Да му није изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда. Доказ: Потврде привредног 

и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности  или  потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда. 

да / не 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. 

Доказ: Уверење Пореске управе Министраства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу локалних јавних прихода или 

потвру Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

да / не 

Потпуна техничка  спецификација да / не 

Рок завршетка радова 15 дана 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 ЗЈН-а  да / не 

Образац трошкова припреме понуде да / не 

Образац изјаве о независној понуди да / не 

Образац понуде и укупна понуђена цена без и са ПДВ 

да / не 

 

Без ПДВ-а: 1.023.184,00 динара 

Са ПДВ-ом: 1.227.820,80 динара 

Модел уговора да / не 

 

 

 

 

 



3 од 8 
 

Назив понуђача: 

 
ГР “Стил-В” 

Број под којом је понуда заведена: 2004/15 

Датум и време пријема понуде 01.09.2015. у 08:45 

Понуђач наступа  
1.самостално  2.са подизвођачем  3.као група 

понуђача  

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 

да / не 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Доказ: Потврда надлежног суда, Извод из 

КЕ/уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно 

лице и законски заступник правног лица није осуђивано за 

кривична дела дефинисана чланом 75.став 1 тачка 2) ЗЈН. 

да / не 

Да му није изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда. Доказ: Потврде привредног 

и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности  или  потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда. 

да / не 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. 

Доказ: Уверење Пореске управе Министраства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу локалних јавних прихода или 

потвру Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

да / не 

Потпуна техничка  спецификација да / не 

Рок завршетка радова 15 дана 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 ЗЈН-а  да / не 

Образац трошкова припреме понуде да / не 

Образац изјаве о независној понуди да / не 

Образац понуде и укупна понуђена цена без и са ПДВ 

да / не 

Без ПДВ-а: 1.173.070,00 динара 

Са ПДВ-ом: 1.173.070,00 динара 

Модел уговора да / не 
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Назив понуђача: 

 
СЗГР “Милчић” 

Број под којом је понуда заведена: 2005/15 

Датум и време пријема понуде 01.09.2015. у 09:35 

Понуђач наступа  
1.самостално  2.са подизвођачем  3.као група 

понуђача  

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 

да / не 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Доказ: Потврда надлежног суда, Извод из 

КЕ/уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно 

лице и законски заступник правног лица није осуђивано за 

кривична дела дефинисана чланом 75.став 1 тачка 2) ЗЈН. 

да / не 

Да му није изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда. Доказ: Потврде привредног 

и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности  или  потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда. 

да / не 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. 

Доказ: Уверење Пореске управе Министраства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу локалних јавних прихода или 

потвру Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

да / не 

Потпуна техничка  спецификација да / не 

Рок завршетка радова 15 дана 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 ЗЈН-а  да / не 

Образац трошкова припреме понуде да / не 

Образац изјаве о независној понуди да / не 

Образац понуде и укупна понуђена цена без и са ПДВ 

да / не 

 

Без ПДВ-а: 1.178.164,00 динара 

Са ПДВ-ом: 1.413.796,80 динара 

Модел уговора да / не 
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Назив понуђача: 

 
“СТиМ градња” д.о.о. 

Број под којом је понуда заведена: 2006/15 

Датум и време пријема понуде 01.09.2015. у 11:30 

Понуђач наступа  
1.самостално  2.са подизвођачем  3.као група 

понуђача – заједничка понуда  

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 

да / не 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Доказ: Потврда надлежног суда, Извод из 

КЕ/уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно 

лице и законски заступник правног лица није осуђивано за 

кривична дела дефинисана чланом 75.став 1 тачка 2) ЗЈН. 

да / не 

Да му није изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда. Доказ: Потврде привредног 

и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности  или  потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда. 

да / не 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. 

Доказ: Уверење Пореске управе Министраства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу локалних јавних прихода или 

потвру Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

да / не 

Потпуна техничка  спецификација да / не 

Рок завршетка радова 15 дана 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 ЗЈН-а  да / не 

Образац трошкова припреме понуде да / не 

Образац изјаве о независној понуди да / не 

Образац понуде и укупна понуђена цена без и са ПДВ 

да / не 

 

Без ПДВ-а: 1.040.617,50 динара 

Са ПДВ-ом: 1.248.741,00 динара 

Модел уговора да / не 
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Назив понуђача: 

 
“Минел еним - Смедерево” д.о.о. 

Број под којом је понуда заведена: 2007/15 

Датум и време пријема понуде 01.09.2015. у 11:35 

Понуђач наступа  
1.самостално  2.са подизвођачем  3.као група 

понуђача  

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 

да / не 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Доказ: Потврда надлежног суда, Извод из 

КЕ/уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно 

лице и законски заступник правног лица није осуђивано за 

кривична дела дефинисана чланом 75.став 1 тачка 2) ЗЈН. 

да / не 

Да му није изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда. Доказ: Потврде привредног 

и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности  или  потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда. 

да / не 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. 

Доказ: Уверење Пореске управе Министраства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу локалних јавних прихода или 

потвру Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

да / не 

Потпуна техничка  спецификација да / не 

Рок завршетка радова 15 дана 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 ЗЈН-а  да / не 

Образац трошкова припреме понуде да / не 

Образац изјаве о независној понуди да / не 

Образац понуде и укупна понуђена цена без и са ПДВ 

да / не 

 

Без ПДВ-а: 1.294.950,00 динара 

Са ПДВ-ом: 1.553.940,00 динара 

Модел уговора да / не 
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Назив понуђача: 

 
“Далком” д.о.о. 

Број под којом је понуда заведена: 2009/15 

Датум и време пријема понуде 01.09.2015. у 11:50 

Понуђач наступа  
1.самостално  2.са подизвођачем  3.као група 

понуђача  

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 

да / не 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Доказ: Потврда надлежног суда, Извод из 

КЕ/уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно 

лице и законски заступник правног лица није осуђивано за 

кривична дела дефинисана чланом 75.став 1 тачка 2) ЗЈН. 

да / не 

Да му није изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда. Доказ: Потврде привредног 

и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности  или  потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда. 

да / не 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. 

Доказ: Уверење Пореске управе Министраства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу локалних јавних прихода или 

потвру Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

да / не 

Потпуна техничка  спецификација да / не 

Рок завршетка радова 15 дана 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 ЗЈН-а  да / не 

Образац трошкова припреме понуде да / не 

Образац изјаве о независној понуди да / не 

Образац понуде и укупна понуђена цена без и са ПДВ 

да / не 

 

Без ПДВ-а: 1.012.930,00 динара 

Са ПДВ-ом: 1.215.516,00 динара 

Модел уговора да / не 
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Представници понуђача немају примедби на поступак отварања понуда. 

 

Потписи представника понуђача: 

 

Здравко Вукоје: ________________________________ 

Иван давидовић: ________________________________ 

 

 

Комисија за јавне набавке:  

1. Саша Ивковић ________________________ 

2. Драган Станић ________________________ 

3. Катја Беч ____________________________ 

 

 

 

Поступак отварања понуда завршен је у 12:55 часова. 

 

Записник о отварању понуда саставио Саша Ивковић, службеник за јавне набавке. 

                                                                                                                                               

                                                                                                                              

         

       

                                                                                                                                       


