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Република Србија 

АП Војводина        Број: 404-145/2019-V 

Град Сремска Митровица       Дана: 19.07.2019.године 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 
Сремска Митровица 

Ул.Светог Димитрија бр.13 

 

 На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 

68/2015), Извештаја о стручној оцени понуда бр.404-145/2019-V од 15.07.2019. начелник Градске 

управе за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Уговор у поступку јавне набавке радова – Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“ – друга фаза, 

Рд.бр.1.3.21. додељује се групи понуђача коју чине „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40Б 

као носилац посла и чланови групе понуђача „Премер Савковић Агенција и самостална радња за 

обављање геодетских послова Марко Савковић Предузетник“ из Лазаревца, „WD Concord West“ доо 

из Београда и „Френки аларм“ доо из Ваљева, број понуде 63/19-1906, са понуђеном ценом од 

214.774.688,60 динара без ПДВ-а, односно 257.729.626,32 динара са ПДВ-ом, са наведеним роком 

за извршење радова од 270 календарских дана, гарантним роком од 2 године те роком важења 

понуде од 60 дана. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Планом јавних набавки за 2019.годину Градске управе за опште и заједничке послове и 

имовину Града Сремска Митровица, под редним бројем 1.3.21. предвиђено је спровођење поступка 

јавне набавке радова: Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“ – друга фаза, процењене вредности 

215.772.834,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност у отвореном поступку. 

 Средства предвиђена за предметну јавну набавку планирана су финансијским планом на 

конту 511223, позиција 189. 

Наручилац је дана 27.03.2019.године под бројем 404-145/2019-V донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке радова: Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“ – друга фаза редни број 

1.3.21. 

 Након доношења Одлуке о покретању поступка јавне набавке, Наручилац је донео Решење 

о именовању комисије за спровођење предметног поступка јавне набавке заведено под бројем 404-

145/2019-V од дана 27.03.2019.године. 

 Позив за подношење понуда као и конкурсна документација објављени су 27.05.2019.године 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.sremskamitrovica.rs.  

 

 Комисија за јавну набавку рд.бр.1.3.21. је дана 27.06.2019.године у просторијама Наручиоца 

приступила отварању понуда у време наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној 

документацији. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је 

детаљној анализи приспелих понуда и сачињавању Извештаја о стручној оцени понуда у којем је 

навела следеће: 

 

http://www.sremskamitrovica.rs/
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I 

Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су радови на изградњи објекта ОШ „Јован поповић“ – друга фаза.  

 

II 

Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност јавне набавке износи укупно 215.772.834,00 динара без ПДВ-а. 

 

III 

Основни подаци о понуђачима 

До датума и времена наведеном у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији 

пристигла је укупно 1 (једна) благовремена понуда и то: 

 

Ред. 

бр. 
Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште понуђача Датум 

пријема 
Час 

пријема 

1 814/2019 „TRON TEX“ доо  
Нови Сад, Футошки пут 40Б 

27/06/19 09:45 

 

Неблаговремених понуда нема. 

 

IV 

Понуде које су одбијене са разлозима за одбијање и понуђеним ценама 

Нема одбијених понуда. 

 

V 

Одговарајуће и прихватљиве понуде  

 

1. „TRON TEX“ доо Нови Сад 

Након детаљног прегледа понуде и достављених доказа о испуњености прописаних услова 

констатовано је да је понуда групе понуђача коју чине „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 

40Б као носилац посла и чланови групе понуђача „Премер Савковић Агенција и самостална радња за 

обављање геодетских послова Марко Савковић Предузетник“ из Лазаревца, „WD Concord West“ доо 

из Београда и „Френки аларм“ доо из Ваљева, број понуде 63/19-1906, са понуђеном ценом од 

214.774.688,60 динара без ПДВ-а, односно 257.729.626,32 динара са ПДВ-ом, са наведеним роком 

за извршење радова од 270 календарских дана, гарантним роком од 2 године те роком важења 

понуде од 60 дана, одговарајућа и прихватљива. 

Приликом рачунске контроле понуде групе понуђача коју представља носилац посла „TRON 

TEX“ доо Нови Сад утврђене су рачунске грешке у обрасцу структуре понуђене цене и то у 

следећим групама радова: 

 

Група радова: IV Зидарски радови 

 У позицији рд.бр.7 „Зидање обложних зидова поробетонским плочама д=7.5цм“ количина 

126,15м² са уписаном јединичном ценом од 1.800,00 динара мења се укупан износ позиције 

са 227.077,20 динара на 227.070,00 динара; 

 У позицији рд.бр.9 „Малтерисање АБ зидова и спољашњих зидова лифт окна“ количина 

226,38м² са уписаном јединичном ценом од 950,00 динара мења се укупан износ позиције са 

215.059,10 динара на 215.061,00 динара; 

 У укупној цени групе радова „IV Зидарски радови“, мења се укупан износ са 28.126.151,30 

на 28.126.146,00 динара. 
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Група радова: V Изолатерски радови 

 У позицији рд.бр.8 „Термоизолација – вентилисана фасада“ количина 582,33м² са уписаном 

јединичном ценом од 1.980,00 динара мења се укупан износ позиције са 1.153.021,32 динара 

на 1.153.013,40 динара; 

 У укупној цени групе радова „V Изолатерски радови“, мења се укупан износ са 8.738.673,22 

динара на 8.738.665,30 динара. 

 

Група радова: VI Кровопокривачки радови 

 У позицији рд.бр.6 „Облагање атике и других зидова на крову“ количина 210,01м² са 

уписаном јединичном ценом од 2.650,00 динара мења се укупан износ позиције са 

556.533,13 динара на 556.526,50 динара; 

 У укупној цени групе радова „VI Кровопокривачки радови“ мења се укупан износ са 

13.589.658,13 динара на 13.589.651,50 динара. 

 

Група радова: VIII Браварски радови 

 У позицији рд.бр.5 „Челична ограда на рампама“ подпозиција 5-1 „POS 01а зидарска мера 

303/90 цм-равна ограда“ количина 3,03м² са уписаном јединичном ценом од 7.130,00 динара 

мења се укупан износ позиције са 21.603,00 динара на 21.603,90 динара; 

 

Група радова: XI Фасадерски радови 

 У позицији рд.бр.1 „Вентилисана фасада завршна обрада: Композит-цементни 

панели“ подпозиција 1-1 „фасадни панел-тип I (PLANEA Blue P2 413)“ количина 382,00м² 

са уписаном јединичном ценом од 12.200,00 динара мења се укупан износ позиције са 

4.660.363,40 динара на 4.660.400,00 динара; 

 У позицији рд.бр.1 „Вентилисана фасада завршна обрада: Композит-цементни 

панели“ подпозиција 1-2 „фасадни панел-тип II (PLANEA Red P 314)“ количина 163,71м² са 

уписаном јединичном ценом од 13.100,00 динара мења се укупан износ позиције са 

2.144.640,30 динара на 2.144.601,00 динара; 

 У позицији рд.бр.1 „Вентилисана фасада завршна обрада: Композит-цементни 

панели“ подпозиција 1-3 „фасадни панел-тип III (PLANEA Grey P 216)“ количина 163,71м² 

са уписаном јединичном ценом од 11.800,00 динара мења се укупан износ позиције са 

1.931.813,40 динара на 1.931.778,00 динара; 

 У позицији рд.бр.3 „Контактна фасада са тврдим плочама минералне вуне“ количина 

1.388,95м² са уписаном јединичном ценом од 4.270,00 динара мења се укупан износ позиције 

са 5.930.829,31 динара на 5.930.816,50 динара; 

 У укупној цени групе радова „XI Фасадерски радови“ мења се укупан износ са 17.205.335,41 

динара на 17.205.284,50 динара. 

 

Наведене рачунске измене по позицијама утицале су и на укупну понуђену цену која се такође 

мења: 

 

Збирна рекапитулација, понуда и модел уговора 

 У збирној рекапитулацији обрасца структуре понуђене цене, обрасцу понуде те моделу 

уговора, мења се укупно понуђи износ на следећи начин: 

- Укупна понуђена цена без ПДВ-а са 214.774.759,36 динара на 214.774.688,60 динара; 

- ПДВ 20% са 42.954.951,87 динара на 42.954.937,72 динара; 



4 од 4 

- Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 257.729.711,23 динара на 257.729.626,32 динара. 

 

Наручилац је дана 09.07.2019.године путем адресе електронске поште од понуђача затражио 

сагласност за исправку рачунске грешке коју је добио наредног дана односно 10.07.2019.године 

којом се понуђач сагласио са измењеним износом вредности понуде. 

 

VI 

Предлог за доношење одлуке 

Комисија за јавну набавку радова – Изградња објекта ОШ „Јован поповић“ – друга фаза, 

Рд.бр.1.3.21. предлаже начелнику Градске управе за опште и заједничке послове и имовину да 

донесе следећу: 

 

О Д Л У К У 
 

 Уговор у поступку јавне набавке радова – Изградња објекта ОШ „Јован поповић“ – друга 

фаза, Рд.бр.1.3.21. додељује се групи понуђача коју чине „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 

40Б као носилац посла и чланови групе понуђача „Премер Савковић Агенција и самостална радња за 

обављање геодетских послова Марко Савковић Предузетник“ из Лазаревца, „WD Concord West“ доо 

из Београда и „Френки аларм“ доо из Ваљева, број понуде 63/19-1906, са понуђеном ценом од 

214.774.688,60 динара без ПДВ-а, односно 257.729.626,32 динара са ПДВ-ом, са наведеним роком 

за извршење радова од 270 календарских дана, гарантним роком од 2 године те роком важења 

понуде од 60 дана. 

 

Сходно утврђеном чињеничном стању а узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда, 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица је 

сагласан са предлогом Комисије за јавну набавку те на основу својих овлашћења доноси одлуку као 

у диспозитиву. 

 

 

Поука о правном леку: 
Против ове Одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, односо друга овлашћена лица могу да 

поднесу Захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права понуђача у поступцима 

јавних набавки у року од десет (10) дана од дана објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

 

 

     Начелник   
       М.П.          ___________________ 

            Мирослав Јокић, спец.крим. 

         


