
 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 

14/15 и 68/2015), наручилац доноси: 
 

О Д Л У К У  
 
I 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР ПОНУЂАЧУ „ЕЛЕКТРОКОНТАКТ“, Д.О.О. – 
Краљево, Друга Пролетерска 86/10, 36000 Краљево, у поступку јавне 
набавке мале вредности радова - „Адаптација електричних инсталација 
(расвете и прикључница) и громобранске инсталације манастира Градац“, за 
потребе Наручиоца , редни број ЈН 1 - Р/2018. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Наручилац је дана, 26.05.2018. године донео одлуку о покретању поступка  
јавне набавке мале вредности ЈН 1.1.8-Д/2018 за доделу уговора за „Адаптацију 
електричних инсталација (расвете и прикључница) и громобранске 
инсталације манастира Градац“, за потребе Наручиоца , редни број ЈН 1 - 
Р/2018. 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда на 
Порталу јавних набавки и на званичној „web“ презетацији Наручиоца. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 (три) 
понуде, од 4 (четири) понуђача. 
У извештају о стручној оцени понуда од 18.06.2018. Комисија је констатовала 
следеће: 

1) Врста предмета јавне набавке: 
 

 

 

2) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
„Адаптација електричних инсталација 
(расвете и прикључница) и 
громобранске инсталације манастира 
Градац“,  

 
Добра  

 
Услуге  

 
Радови х 

 
Наручилац 

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР 
СВЕТИХ БЛАГОВЕСТИ 

Г Р А Д А Ц 
Матични број:  17530437 
ПИБ:  103389066 
Шифра делатности:  91310 

 
Адреса 

Г Р А Д А Ц 
36 346 Брвеник 

 
Место 

Г Р А Д А Ц 
 

 
Број одлуке 64/2018 

 
Датум 18.06.2018.г. 



редни број ЈН 1 - Р/2018 
(Назив и ознака из општег речника 
набавки: 45311000 – радови на 
постављању ел инсталација и ел 
монтажни) 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 2.500.000,00 

Подаци о апропријацији у буџету, 
односно у финансијском плану за 
плаћање 

Средства за наведену набавку су 
предвиђена у финансијском плану 
Наручиоца за 2018.г.  

 
 
3.Подаци из Плана о јавној набавци: 
Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану 
Наручиоца за 2018. г. 
4.Укупан број поднетих понуда: 3, од 4 понуђача. 

број под којим 
је   понуда 

заведена код 
понуђача 

назив или шифра понуђача 
датум, час 

пријема 

----, од 
04.06.2018.г. 

„ЕЛЕКТРОКОНТАКТ“ Д.O.O. – Краљево, 
Друга Пролетерска 86/10, 36000 
Краљево 

05.06.2018.г. у 
10,28 сати 

П07-06/18 од 
07.06.2018.г. 

„ARCHIDESIGN-ING PLUS“ D.O.O. – – 
Краљево, Чибуковачке чете 22, 36000 
Краљево 

15.05.2018.г. у 
12,50 сати 

206 од 
04.06.2018.г. 

„EЛЕКТРОЕЛАН“, Д.O.O. – Крагујевац, 
Драгослава Срејовића 33, лок. 15, 
34000 Крагујевац (НОСИЛАЦ ПОНУДЕ), 
„УНИОНИНВЕСТ“, Д.О.О. – Крагујевац, 
Драгослава Срејовића 33, 34000 
Крагујевац (УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОНУДЕ) 

18.05.2018.г. у 
10,25 сати 

 
Број приспелих понуда: 3, од 4 понуђача. 
Неблаговремених понуда није било. 
 
5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 
њихово одбијање: 
 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена 
Подносилац 
понуде 

Разлози за одбијање понуде 

П07-06/18 од 
07.06.2018.г. 

„ARCHIDESIGN-
ING PLUS“ 
D.O.O. – – 
Краљево, 
Чибуковачке 
чете 22, 36000 
Краљево 

Понуђач „ARCHIDESIGN-ING PLUS“ D.O.O. – 

Краљево, Чибуковачке чете 22, 36000 Краљево је 

за кључну позицију набавке - светиљке понудио 

алтернативне типове не оне који су тражени у 

пројекту и предмеру. На основу достављених 

каталошких података за светиљке постоји неслагање 

у техничким карактеристикама које су тражене и то: 

Тражени тип светиљки тип 2 и тип 3 морају да имају 

могућност "димовања" на самој светиљци тј. да се 

може вршити фино подешавање интезитета светла 



на свакој светиљци  као што је то и наведено у 

предмеру: "Светиљка поседује могућност 

регулације интезитета светлости (димовање) 

помоћу потенциометра на самој светиљци." 

Тражени тип светиљки тип 2 и тип 3 морају да имају 

могућност монтаже на равној површини зида 

односно венца на зиду цркве, а не монтажу на 

трачни систем. То је специфицирано са "Светиљка 

је опремљена са носaчем за монтажу на равну 

површину-зид (MONOPOINT L3 - 3020010)". Ова 

могућност се не види из понуде Архидизајна. 

Тражени тип светиљки тип 2 и тип 3 морају да имају 

додатни филтер у облику саћа ради спречавања 

заслепљивања при погледу у правцу светиљке што 

није наведено у понуди Архидизајна. То је 

специфицирано са: "Светиљка поседује 

HONEYCOMB FILTER - 2058325". 

Понуда понуђача „ARCHIDESIGN-ING PLUS“ D.O.O. 
– Краљево, Чибуковачке чете 22, 36000 Краљево 
није одговарајућа (Члан 3, тачка 32, Закона о 
јавним набавкама „Сл. Гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15). 
Понуда понуђача „ARCHIDESIGN-ING PLUS“ D.O.O. 
– Краљево, Чибуковачке чете 22, 36000 Краљево 
садржи битне недостатке  (Члан 106, став 1. тачка 
5, Закона о јавним набавкама „Сл. Гласник РС“, 
број 124/12, 14/15 и 68/15). 
У Спецификацији потребних радова за позицију 7 – 
радови („Адаптација електричних инсталација 
(расвете и прикључница) и громобранске 
инсталације манастира Градац“, за потребе 
Наручиоца, редни број ЈН 1 - Р/2018), наведени 
понуђач је понудило цену од 21.600,00 РСД, без 
ПДВ-а.  
 
Понуђач „ARCHIDESIGN-ING PLUS“ D.O.O. – 

Краљево, Друга Пролетерска 86/10, 36000 

Краљево је усвојој понуди за Позицију 7 "Ручно 

просецање канала у зиду и поду ради полагања 

кабловских водова електричне инсталације. Канали 

за постављање каблова се просецају у сиги и 

фугама према упутству пројектантског надзора 

искључиво у складу са инструкцијама архитекте -

конзерватора. Начелно канали се просецају на дну 

зида у непосредној близини пода, искључиво на 

местима где нема фресака. Само на местим где је 

потребно доћи до позиције рефлектора или 

прекидача просецања се врше ван ових зона, уз 

одобрење и сагласност архитекте -конзерватора. У 

поду просецање канала вршити искључиво у фугама 

између мермерних плоча. Димензије канала се 

одређују на лицу места тако да се у њих могу 



поставити сви каблови који ту пролазе. Позиција 

подразумева само просецање канала." дао 

неуобичајено ниску цену с обзиром на 

специфичност радова, који значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива 

сумњу у могућност извршења јавне набавке у 

складу са понуђеним условима. 

У Спецификацији потребних радова за позицију 9 – 
радови („Адаптација електричних инсталација 
(расвете и прикључница) и громобранске 
инсталације манастира Градац“, за потребе 
Наручиоца, редни број ЈН 1 - Р/2018), именовани 
понуђач је понудио цену од 115.000,00 РСД, без 
ПДВ-а.  
 

Понуђач „ARCHIDESIGN-ING PLUS“ D.O.O. – 
Краљево, Друга Пролетерска 86/10, 36000 
Краљево је усвојој понуди за Позицију 9. 
"Оштећења у сиги и фугама након извођења 
електроинсталација треба попунити кречним 
малтером, који ће по саставу бити компатибилан са 
сигом, по рецептури конзерватора - рестауратора 
РЗЗСК. (конзерваторског надзора) Позиција 
подразумева довођење зидова и подова у 
првобитно стање у складу са инструкцијама 
архитекте -конзерватора.Све поправке оштећених 
површина извршити искључиво на начин и са 
материјалом који је претходно одобрен од стране 
архитекте - конзерватора, АНГАЖОВАЊЕМ 
КВАЛИФИОВАНИХ И ОВЛАШЋЕНИХ РАДНИКА 
РЕСТАУРАТЕРА за које је добијена сагласност 
РЗЗСК (конзерваторског надзора)." дао 
неуобичајено ниску цену с обзиром на 
специфичност радова, који значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива 
сумњу у могућност извршења јавне набавке у 
складу са понуђеним условима. 
Ставка 7. 
Испитивањем тржишта утврђено је да радови на 
штемовању и ручном просецању канала у зиду и 
поду ради полагања кабловских водова електричне 
инсталације коштају 65 000 РСД,  ако се узме да то 
ради један човек 15 дана са отежавајућим 
околностима јер се већина радова обавља на 
коленима. У идеалним условима и да не морају да се 
продуже радови уз непредвиђене околности то би 
било 3000 дневница * 15 дана што износи 45 000 
РСД уз смештај, храну и превоз + 20 000 РСД то је 
укупно 65 000 РСД.  
 
 Ставка 9. 
Оштећења у сиги и фугама након извођења 
електроинсталационих радова и враћање у 
првобитно стање. За три човека дневнице, смештај и 
исхрана износе 250 000 РСД уз материјал и превоз 
долазимо до 300 000 РСД. Ово је све по иделним 
условима с обзиром да је сезона у којој је тешко наћи 
квалификоване раднке који треба да праве 



материјале (по рецептури стручњака)  уз пробе на 
зиду које ће надзирати стручњаци Републичког 
завода за заштиту споменика културе. То је врло 
важан и захтеван део посла која може коштати и 
више у зависности од материјала који ће проћи 
пробе, као и од цене конзерватора која је овде дата у 
минималном износу. 
 
 
Основ за одбијање Члан 92 (Закона о јавним 
набавкама „Сл. Гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15). 
 
Понуда понуђача „ARCHIDESIGN-ING PLUS“ D.O.O. 
– Краљево, Чибуковачке чете 22, 36000 Краљево 
није прихватљива (Члан 3, тачка 33, Закона о 
јавним набавкама „Сл. Гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15). 
Понуда за коју је наручилац утврдио да је 
неприхватљива биће одбијена (у складу са чл. 107 
ст.1, ЗЈН). 

206 од 
04.06.2018.г. 

„EЛЕКТРОЕЛАН
“, Д.O.O. – 
Крагујевац, 
Драгослава 
Срејовића 33, 
лок. 15, 34000 
Крагујевац 
(НОСИЛАЦ 
ПОНУДЕ), 
„УНИОНИНВЕСТ
“, Д.О.О. – 
Крагујевац, 
Драгослава 
Срејовића 33, 
34000 
Крагујевац 
(УЧЕСНИК 
ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОНУДЕ) 

У Спецификацији потребних радова за позицију 7 – 
радови  („Адаптација електричних инсталација 
(расвете и прикључница) и громобранске 
инсталације манастира Градац“, за потребе 
Наручиоца, редни број ЈН 1 - Р/2018), именовани 
понуђач је понудио цену од 33.750,00 РСД, без ПДВ-
а.  
 
Понуђач „ЕЛЕКТРОЕЛАН“ D.O.O. – Крагујевац, 
Драгослава Срејовића 33, лок. 15, 34000 
Крагујевац (Носилац понуде) је усвојој понуди за 
Позицију 7 "Ручно просецање канала у зиду и поду 
ради полагања кабловских водова електричне 
инсталације. Канали за постављање каблова се 
просецају у сиги и фугама према упутству 
пројектантског надзора искључиво у складу са 
инструкцијама архитекте -конзерватора. Начелно 
канали се просецају на дну зида у непосредној 
близини пода, искључиво на местима где нема 
фресака. Само на местим где је потребно доћи до 
позиције рефлектора или прекидача просецања се 
врше ван ових зона, уз одобрење и сагласност 
архитекте -конзерватора. У поду просецање канала 
вршити искључиво у фугама између мермерних 
плоча. Димензије канала се одређују на лицу места 
тако да се у њих могу поставити сви каблови који ту 
пролазе. Позиција подразумева само просецање 
канала." дао неуобичајено ниску цену с обзиром 
на специфичност радова, који значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива 
сумњу у могућност извршења јавне набавке у 
складу са понуђеним условима.Потребно је да 
понуђачи доставе додатно образложење за понуђену 
цену тих радова. 

У Спецификацији потребних радова за позицију 9 – 
радови („Адаптација електричних инсталација 
(расвете и прикључница) и громобранске 
инсталације манастира Градац“, за потребе 



Наручиоца, редни број ЈН 1 - Р/2018), именовани 
понуђач је понудио цену од 145.000,00 РСД, без 
ПДВ-а.  
 

Понуђач „ЕЛЕКТРОЕЛАН“ D.O.O. – Крагујевац, 
Драгослава Срејовића 33, лок. 15, 34000 
Крагујевац (Носилац понуде) је усвојој понуди за 
Позицију 9. "Оштећења у сиги и фугама након 
извођења електроинсталација треба попунити 
кречним малтером, који ће по саставу бити 
компатибилан са сигом, по рецептури конзерватора - 
рестауратора РЗЗСК. (конзерваторског надзора) 
Позиција подразумева довођење зидова и подова у 
првобитно стање у складу са инструкцијама 
архитекте -конзерватора.Све поправке оштећених 
површина извршити искључиво на начин и са 
материјалом који је претходно одобрен од стране 
архитекте - конзерватора, АНГАЖОВАЊЕМ 
КВАЛИФИОВАНИХ И ОВЛАШЋЕНИХ РАДНИКА 
РЕСТАУРАТЕРА за које је добијена сагласност 
РЗЗСК (конзерваторског надзора)." дао 
неуобичајено ниску цену с обзиром на 
специфичност радова, који значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива 
сумњу у могућност извршења јавне набавке у 
складу са понуђеним условима.Потребно је да 
понуђачи доставе додатно образложење за понуђену 
цену тих радова с обзиром на тржишну вредност тих 
радова које изводе искључиво овлашћени радници - 
рестауратори као што је у позицији и наведено. 
Потребно је да понуђачи доставе додатно 
образложење за понуђену цену тих радова. 
Ставка 7. 
Испитивањем тржишта утврђено је да радови на 
штемовању и ручном просецању канала у зиду и 
поду ради полагања кабловских водова електричне 
инсталације коштају 65 000 РСД,  ако се узме да то 
ради један човек 15 дана са отежавајућим 
околностима јер се већина радова обавља на 
коленима. У идеалним условима и да не морају да се 
продуже радови уз непредвиђене околности то би 
било 3000 дневница * 15 дана што износи 45 000 
РСД уз смештај, храну и превоз + 20 000 РСД то је 
укупно 65 000 РСД.  
 
 Ставка 9. 
Оштећења у сиги и фугама након извођења 
електроинсталационих радова и враћање у 
првобитно стање. За три човека дневнице, смештај и 
исхрана износе 250 000 РСД уз материјал и превоз 
долазимо до 300 000 РСД. Ово је све по иделним 
условима с обзиром да је сезона у којој је тешко наћи 
квалификоване раднке који треба да праве 
материјале (по рецептури стручњака)  уз пробе на 
зиду које ће надзирати стручњаци Републичког 
завода за заштиту споменика културе. То је врло 
важан и захтеван део посла која може коштати и 
више у зависности од материјала који ће проћи 
пробе, као и од цене конзерватора која је овде дата у 



минималном износу. 
 
Основ за одбијање Члан 92 (Закона о јавним 
набавкама „Сл. Гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15). 
 
Понуда понуђача „EЛЕКТРОЕЛАН“, Д.O.O. – 
Крагујевац, Драгослава Срејовића 33, лок. 15, 
34000 Крагујевац (НОСИЛАЦ ПОНУДЕ), 
„УНИОНИНВЕСТ“, Д.О.О. – Крагујевац, 
Драгослава Срејовића 33, 34000 Крагујевац 
(УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) није 
прихватљива (Члан 3, тачка 33, Закона о јавним 
набавкама „Сл. Гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15). 
Понуда за коју је наручилац утврдио да је 
неприхватљива биће одбијена (у складу са чл. 107 
ст.1, ЗЈН). 

 
 
6.Критеријуми за оцењивање 
 
Критеријум за избор најповољније понуде  за ЈН „Адаптација електричних 
инсталација (расвете и прикључница) и громобранске инсталације манастира 
Градац“, за потребе Наручиоца , редни број ЈН 1 - Р/2018 је „најнижа понуђена 
цена“. 
 

  Ранг листа понуђача, за ЈН „Адаптација електричних инсталација 
(расвете и прикључница) и громобранске инсталације манастира Градац“, 
за потребе Наручиоца , редни број ЈН 1 - Р/2018, у случају примене  понуђеног 
критеријума : 

 

Назив/име понуђача 

1.  
„ЕЛЕКТРОКОНТАКТ“ Д.O.O. – Краљево, Друга Пролетерска 86/10, 36000 
Краљево 

 
7. Број под којим је понуда заведена / Назив или шифра понуђача / Подаци из 
понуде који су одређени као елементи критеријума 
7.1.Назив или шифра понуђача „ЕЛЕКТРОКОНТАКТ“, Д.О.О. – Краљево, Друга 
Пролетерска 86/10, 36000 Краљево. Понуда је дата као самостална. 
 
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: 

Назив добара партија, 
број под којим је понуда 

заведена 

 
Назив 

понуђача 
 

Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„Адаптација електричних 
инсталација (расвете и 
прикључница) и 
громобранске 
инсталације манастира 
Градац“, за потребе 
Наручиоца , редни број ЈН 
1 - Р/2018 

„ЕЛЕКТРОКОНТАКТ“, 
Д.О.О. – Краљево, Друга 
Пролетерска 86/10, 36000 
Краљево 

 
 

2.375.750,00 

 
 



7. Број под којим је понуда заведена: П07-06/18 од 07.06.2018.г. 
7.2.Назив или шифра понуђача „ARCHIDESIGN-ING PLUS“ D.O.O. –  Краљево, 
Чибуковачке чете 22, 36000 Краљево. Понуда је дата као самостална. 
 
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: 

Назив добара партија, 
број под којим је понуда 

заведена 

 
Назив 

понуђача 
 

Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„Адаптација електричних 
инсталација (расвете и 
прикључница) и 
громобранске 
инсталације манастира 
Градац“, за потребе 
Наручиоца , редни број ЈН 
1 - Р/2018 

„ARCHIDESIGN-ING PLUS“ 
D.O.O. – Краљево, 
Чибуковачке чете 22, 36000 
Краљево 

 
 

1.098.660,00 

 
7. Број под којим је понуда заведена: 206 од 04.06.2018.г. 
7.3.Назив или шифра понуђача „EЛЕКТРОЕЛАН“, Д.O.O. – Крагујевац, 
Драгослава Срејовића 33, лок. 15, 34000 Крагујевац (НОСИЛАЦ ПОНУДЕ), 
„УНИОНИНВЕСТ“, Д.О.О. – Крагујевац, Драгослава Срејовића 33, 34000 
Крагујевац (УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ). Понуда је дата као заједничка. 
 
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назив добара партија, број 
под којим је понуда 

заведена 

 
Назив 

понуђача 
 

Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„Адаптација електричних 
инсталација (расвете и 
прикључница) и 
громобранске инсталације 
манастира Градац“, за 
потребе Наручиоца , редни 
број ЈН 1 - Р/2018 

„EЛЕКТРОЕЛАН“, Д.O.O. – 
Крагујевац, Драгослава 
Срејовића 33, лок. 15, 
34000 Крагујевац 
(НОСИЛАЦ ПОНУДЕ), 
„УНИОНИНВЕСТ“, Д.О.О. – 
Крагујевац, Драгослава 
Срејовића 33, 34000 
Крагујевац (УЧЕСНИК 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) 

 
 

1.421.975,00 



8.Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија  
понуда понуђача: 

„ЕЛЕКТРОКОНТАКТ“, Д.О.О. – Краљево, Друга Пролетерска 86/10,  
36000 Краљево  
            и предлаже наручиоцу њихов избор. 

 

 
 
У целости сам прихватио Извештај комисије о стручној оцени понуда и  
користећи овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
РС број 124/12, 14/15 и 68/2015) донео горе наведену Одлуку. 
 
Понуда за коју је наручилац утврдио да је неприхватљива одбијена је у  
складу са чл. 107 ст.1, ЗЈН. 
 
Понуда за коју је наручилац утврдио да садржи неуобичајено ниску цену  
одбијена је у складу са чл. 92 ст.1 ст. 2 и 3, ЗЈН. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев Републичкој  
комисији за заштиту права, који се предаје наручиоцу у року од 5 дана од  
дана пријема исте. 
 
 

Обр, 
Љубиша Миловановић 
 
___________________ 

 

 

 


