
                                                        
Наручилац: 

 
Градска управа града Шапца 

Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 
Место: Шабац 
Број одлуке: 404-4-14-6/20-03  
Редни бр. ЈН ЈН 13/20 
Датум: 23.03.2020. 

 
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( »Сл. гласник РС«  бр. 

68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 663-01/20 од 23.03.2020. године 
Начелник Градске управе града Шапца, доноси: 
 

ОДЛУКУ  
о додели уговора 

 
1. Градска управа града Шапца, као наручилац у поступку јавне набавке бр. 

ЈН 2/20, уговор о јавној набавци за Изградња фонтане и уређење платоа у 
Великом парку у Шапцу додељује понуђачу Машинокоп д.о.о. Шабац. 

2. На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града 
Шапца као наручилац у овом поступку овластила је Јавно предузеће 
Инфраструктура Шабац да у њено име и за њен рачун спроведе поступак јавне 
набавке и предузме одређене радње у овом поступку у складу са Одлуком о 
спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог 
наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и 
предузме одређене радње у поступку бр. 404-4-14-2/20-03 од 21.02.2020. године. 

3.  Ову одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Јавног предузећа Инфраструктура Шабац које спроводи 
поступак јавне набавке у име и за рачун Градске управе града Шапца, у року од три 
дана од дана доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 21.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка 
јавне набавке бр.404-4-14-3/20-03 за Изградњу фонтане и уређење платоа у 
Великом парку у Шапцу, ЈН 13/20. 

 
 За наведену јавну набавку, на Порталу Управе за јавне набавке и на 
интернет страници Јавног предузећа Инфраструктура Шабац које је спровело 
поступак јавне набавке у име и за рачун Градске управе града Шапца, објављени су 
позив и конкурсна документација за достављање понуда свим заинтересованим 
понуђачима, бр. од 404-4-14/20-03 од 21.02.2020. године. 
 До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспела је 1 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. 663-01/20 од 23.03.2020. године 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 

1) Врста предмета јавне набавке:  
 

Добра  
Услуге  
Радови    X 

 
2) Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке: 
 

Изградња фонтане и уређење платоа у Великом 
парку у Шапцу  

Редни број јавне набавке ЈН 14/20 
Назив и ознака из општег речника 
набавке: 

45000000 – Грађевински радови 

Редни број набавке у плану јавних 
набавки: 

1.3.19 

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

Средства за наведену набавку су предвиђена у 
финансијском плану Наручиоца –  
Број позиције 58;  
конто у финансијком плану наручиоца 511-000 

Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ) 

 
14.666.667,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ) 

14.165.644,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ) 

16.998.772,80 динара 

 
 

3) Укупан број поднетих понуда: 1 
 
 

 
Назив / име понуђача 

Ред. 
број 

Број 
понуде 

Благовремене понуде Неблаговре

- мене 
понуде 

1. 663-01/1 „Машинокоп“ д.о.о. Шабац - 
 
 
 

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена 
 
Начин примене методологије доделе пондера: 
 
Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се 100 бодова. 
 



Осталим понуђачима бодови се додељују применом следеће формуле: 
 

Б   = (мин Ц  / Цпп ) x маx Б  
где је: 
Б     = број бодова за понуђену укупну цену  
мин Ц   = најнижа понуђена укупна цена из свих понуда 
Ц пп   = понуђена укупна цена из посматране понуде  
маx Б  = број бодова - коефицијент, утврђен као максималан 

број бодова за најнижу укупну цену  –  100 бодова 
 
 

Понуђач Машинокоп д.о.о. Шабац са најнижом ценом од 14.165.644,00 динара 
додељено је 100 бодова.  
 

Ранг листа понуђача: 
 
Р.бр. Назив / име понуђача цена бодови 

1. „Машинокоп“ д.о.о. Шабац  14.165.644,00 100 

 
 

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

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда понуђача 
Машинокоп д.о.о. Шабац благовремена, одговарајућа и прихватљива и предлаже 
наручиоцу њен избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
    Да       Не            X 
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне  
набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења 
донело одлуку о избору најповољније понуде, којом се понуда бр. 663-01/1 од 
23.03.2020. године понуђача Машинокоп д.о.о. Шабац бира као најповољнија.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети  
захтев за заштиту права наручиоцу,  
а копију истовремено доставља Републичкој комисији 
 у року од 10 дана од дана објављивања 
 одлуке на Порталу јавних набавки. 

Начелник: 
Милан Васић 

 
 
 
 



 
 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Реконструкција водоводне мреже у насељу 
„Бенске баре“ – улице Кнеза Милоша, Краља Драгутина и др Андре 

Јовановића 
 
 
Закључен између:             
 1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
  Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број            
рачуна 840-10640- 24, које заступа начелник Милан Васић  
                  

и 
   

2.„Машинокоп“ д.о.о. Шабац, са седиштем у  Шапцу , 
Ул. Далматинска бр. 16  (у даљем  тексту: Извођач радова), 
ПИБ: 106917561, матични бр. 20705515, бр. рачуна: 155-22676-76, 
  кога  заступа директор  Вукосав Поповић   
          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 

Члан 1. 
          Предмет јавне набавке бр. ЈН  2/20 је реконструкција водоводне 
мреже у насељу „Бенске баре“ – улице Кнеза Милоша, Краља Драгутина и др 
Андре Јовановића. 
 

 Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове, који чине предмет овог уговора, у свему према  
условима из понуде и  захтеву наручиоца.       
   

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи 16.603.490,00 динара без 
ПДВ, а 19.924.188,00 динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. 
187-01/1 од 29.01.2020. године.  

Члан 4. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана 

испостављања исправног рачуна. 
Члан 5. 

 
Рок за извођење радова је 120 радних дана од дана увођења извођача у 

посао.  
Члан 6. 



Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у 
року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак 
рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за 
исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

 
Пре овере окончане ситуације Извођач радова се обавезује да Наручиоцу 

преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет 
процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.  

Члан 7. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од 
уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и 
достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком 
важења за цео период извођења радова. 

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, 
оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у 
свему према важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да 
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, 
са новим периодом осигурања. 

Члан 8. 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према 
важећим техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 9. 
Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести 

наручиоца  о лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да 
обавести извођача о лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем 
радова. 

Члан 10. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, 
саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава 
прописа и мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне 
мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током 
извођења радова, а све у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на 
раду и Закона о планирању и изградњи. 



            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је 
и сноси сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач 
радова. 
             

Члан 11. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 
месеца, од дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони 
све недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на 
писмени позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања 
недостатака, а у случају хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, 
који су проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне 
опомене, недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог 
извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико 
Наручилац не може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси 
Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану 
уговора, Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа 
трошкова отклањања недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ 
надокнади најкасније у року од 30 дана од дана испостављања фактуре, без права 
на приговор, при чему овај уговор има снагу извршне исправе. 

Члан 12. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено 
обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности 
Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из 
предмера усвојене понуде Извођача бр. 187-01/1 од 29.01.2020. године за које се 
утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка 
радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана 
Анексом уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за 
извођење радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 
 

Члан 13. 
 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења 
поступка јавна набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 10% од укупне вредности закљученог 
уговора. 
 

Члан 14. 



За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист 
СРЈ« бр. 18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно 
искључују примену посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у 
супротности са овим уговором. 

Члан 15. 
 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 

Члан 16. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) 
примерка задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                   Н а ч е л н и к  
____________________________                                  ___________________________                     
       Вукосав Поповић                       Милан Васић 
 


