
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА“ 
Суботица, Трг Републике 16 
Број: II-404-1-17/2019-15 
Дана: 23.04.2019. година 

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 
68/2015) и члана 21. став 1. тачка 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица (Службени лист Града 
Суботице18/2017-пречишћен текст),  директор доноси 

 
О Д Л У К У 

о додели оквирног споразума 
 БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА „ВЕРКЕРИНГ“ ДОО 
НОВИ САД, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 40, 21000 НОВИ САД И ЈКП „ПАРКИНГ“ 
СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 23/2, 24000 СУБОТИЦА која је код Наручиоца заведена под 
бројем II-404-1-17/2019-12 дана 18.04.2019. године, за јавну набавку у отвореном поступку 
услуга, ради закључења оквирног споразума „Услуга одржавања вертикалне 
сигнализације“, број јавне набавке II-404-1-17/2019.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 12.03.2019. године покренуо јавну набавку у отвореном поступку 

услуга, ради закључења оквирног споразума „Услуга одржавања вертикалне сигнализације“, 
број јавне набавке II-404-1-17/2019. 

Набавка је објављена на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца До истека рока за 
подношење понуда на адресу Наручиоца приспелe су 2 понуде. 
 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. II-404-1-17/2019-14 од 18.04.2019. године, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 
1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
„Услуга одржавања вертикалне сигнализације“, број 

јавне набавке II-404-1-17/2019 
 

Редни број јавне набавке II-404-1-17/2019 

Назив и ознака из општег речника 
јавне набавке 

98300000-разне услуге 

Врста поступка  Отворени поступак  

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

14.166.600,00 динара  
2019- 11.250.000,00 динара 
2020-   2.916.600,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)  

14.166.600,00 динара  
2019- 11.250.000,00 динара 
2020-   2.916.600,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 

17.000.000,00 динара 
2019-13.500.000,00 динара 
2020-  3.500.000,00 динара 

Позиција у плану јавних набавки 1.2.13. 

 
 
 
 
 



 
2) Укупан број поднетих понуда: 2 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене 

1.
„БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
СОМБОР, АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 16, 25000 СОМБОР 

- 

2.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
„ВЕРКЕРИНГ“ ДОО НОВИ САД, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 40, 
21000 НОВИ САД И 
ЈКП „ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 23/2, 24000 
СУБОТИЦА 

- 

 
3)Укупан број поднетих благовремених понуда са понуђеним  ценама: 2 

Назив/име понуђача 

Број под којим је 
понуда заведена 

Благовремене понуде 
Понуђена цена без 
ПДВ-а у динарима 

II-404-1-17/2019-11 
„БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ СОМБОР, АРСЕНИЈА 
ЧАРНОЈЕВИЋА 16, 25000 СОМБОР 

26.939.664,90 

II-404-1-17/2019-12 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
„ВЕРКЕРИНГ“ ДОО НОВИ САД, СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЋА 40, 21000 НОВИ САД И 
ЈКП „ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 
23/2, 24000 СУБОТИЦА 

14.040.720,00 

4)Неблаговремене понуде: Нема 
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 

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а у 

динарима 

II-404-1-17/2019 -
11 

„БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ 
САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
СОМБОР, АРСЕНИЈА 
ЧАРНОЈЕВИЋА 16, 25000 
СОМБОР 

Понуда се одбија на 
основу члана 106. тачка 2. 

ЗЈН 
25.282.680,00 

Конкурсном документацијом је тражен сертификат о константности  перформанси 
за саобраћајне знакове као услов испуњавања стандарда SRPS EN 12899. 

Понуђач „БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ СОМБОР, 
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 16, 25000 СОМБОР није доставио тражени сертификат о 
константности перформанси. 

 Понуђач је доставио извештај о испитивању саобраћајних знакова у којем су наведене 
перформансе саобраћајних знакова које су прописане као минималне Правилником о 
саобраћајној сигнализацији (SL.GL RS 85/17)  
-Фактор сигурности за оптерећења класе PAF1 
-притисак ветра класе WL5 
-Динамички притисак снега класе DSL1 
-Највећу привремену дефлексију класе TDB4 
Испитивање је провела акредитована лабараторија AMSS –Центар за моторна возила са 
акредитацијом по SRPS ISO 17025:2006 која је акредитована   

Акредитационо Тело Србије је потписник EA-MLA споразума за следеће области: 
 • лабораторија за испитивање 
(ISO/IEC 17025) 
• медицинских лабораторија (ISO 15189) 
• лабораторија за еталонирање 
(ISO/IEC 17025), 



• сертификационих тела за сертификацију производа (EN 45011), 
• контролних тела (ISO/IEC 17020). 

Да би сертификацијско тело било акредитовано за сертификацију производа, потребно 
је да буде акредитовано по стандарду  SRSP EN 17065 (EN 45011)  или да има именовање од 
министра надлежног за послове грађевинарства који је надлежан за именовање тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси  (Закон о грађевинским производима Сл. 
ГЛ. РС 83 од 29.10.2018. члан 39) 

А у складу са чланом 41. (Закон о грађевинским производима Сл. ГЛ. РС 83 од 
29.10.2018): 
Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси, које поседује 
сертификат о акредитацији испуњава прописане захтеве из члана 40. овог закона у мери у којој 
су прописани захтеви обухваћени обимом акредитације, узимајући у обзир поступке 
оцењивања и верификације сталности перформанси за грађевинске производе обухваћене 
акредитацијом. 

Из свега горе наведеног изводи се закључак да извештај о испитивању који је доставио 
наведени понуђач  не задовољава захтев  који је прописао наручилац.  Сходно наведеном 
понуда није прихватљива због неиспуњавања захтеваних додатних услова конкурсном 
документацијом. 
6)Критеријум за оцењивање понуде је укупна најнижа понуђена цена. 
7) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 
  

Број под којим је 
понуда заведена 

Благовремене понуде 
Понуђена цена без 
ПДВ-а у динарима 

II-404-1-17/2019-12 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
„ВЕРКЕРИНГ“ ДОО НОВИ САД, СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЋА 40, 21000 НОВИ САД И 
ЈКП „ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 
23/2, 24000 СУБОТИЦА 

14.040.720,00 

 
8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
     Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
„ВЕРКЕРИНГ“ ДОО НОВИ САД, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 40, 21000 НОВИ САД И 
ЈКП „ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 23/2, 24000 СУБОТИЦА која је код 
Наручиоца заведена под бројем II-404-1-17/2019-12 дана 18.04.2019. године, благовремена, 
одговарајућа и не прелази процењену вредност јавне набавке те је прихватљива и предлаже 
Наручиоцу њен избор. 

 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: НЕ 
 

      Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели оквирног 
споразума којом се ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА„ВЕРКЕРИНГ“ ДОО НОВИ САД, СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЋА 40, 21000 НОВИ САД И ЈКП „ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 
23/2, 24000 СУБОТИЦА која је код Наручиоца заведена под бројем II-404-1-17/2019-12 дана 
18.04.2019. године бира као најповољнија. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана 
од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 
Доставити: 
- Служба за финансије и рачуноводство-1 примерак 

 Директор 
 ________________________ 
                                                                                                      Предраг Радивојевић дипл.инж.грађ. 


