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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ                           
                   „Т Р Ж Н И Ц А“    
Број: 02-10/264 
Дана: 21. октобра 2019. године              
Н О В И  С А Д 
       

 На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015),  Наручилац доноси   
  

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 
НАРУЧИЛАЦ:  ЈКП "Тржница" Нови Сад, Жике Поповића 4 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЗАТВАРАЊЕ ПРОСТОРА ЛАКО КВАРЉИВЕ РОБЕ И УГРАДЊА 
СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ НА ЛИМАНСКОЈ ПИЈАЦИ 
 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:  
 

1. „BTM GLASS“ DOO NOVI SAD, Нови Сад, Браће  Jовандић бр. 17 матични број: 08302359, 
ПИБ: 102472877 са подизвођачима: „REKORD ERDEŠ“ DOO NOVI SAD, Новосадски пут 139, 
Нови Сад. матични број: 08328803, ПИБ: 100238549 и „RAAM PLAST“ SZR, Милана Парипова 
2, Каћ, матични број: 56630228, ПИБ: 103407285 

2. Заједничка понуда групе понуђача  „CHW  INSTAL“ DOO NOVI SAD, Нови Сад,  
Веселина Маслеше  бр. 72. матични број 20968915, ПИБ: 108285959 и  „PROSPERO“ DOO 
NOVI SAD, Нови Сад, Народног Фронта  бр. 30, матични број: 8815437, ПИБ: 103401384 
 

ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА ЦЕНА ТИХ 
ПОНУДА:  
 
1.„BTM GLASS“ DOO NOVI SAD из Новог Сада са подизвођачима: „REKORD ERDEŠ“ DOO NOVI 
SAD из Новог Сада и „RAAM PLAST“ SZR из Каћа. 
Понуда се одбија због битних недостатака јер понуђач  није доказао да самостално испуњава додатне 
услове. 
Понуђена цена је 2.359.850,00 динара без ПДВ-а.  
 
НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА:  
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
РАЗЛОЗИ ОБУСТАВЕ ПОСТУПКА:  
Наручилац обуставља поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча. 
 
Образложење:  
Поводом поднетог захтева за заштиту права групе понуђача „CHW  INSTAL“ DOO NOVI SAD из Новог 
Сада и  „PROSPERO“ DOO NOVI SAD из Новог Сада, Републичка комисија за заштиту права у 
поступцима јавних набавки доставила је Наручиоцу дана 26.09.2019. године Решење  бр. 4-00-718/2019 
којим је усвојила захтев подносиоца као основан и делимично поништила поступак јавне набавке мале 
вредности добара - Затварање простора лако кварљиве робе и уградња система за климатизацију на 
Лиманској пијаци у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о обустави поступка бр. 02-10/200-2 
од 15.07.2019. године. 
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 Наручилац је након пријема одлуке Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки поновио фазу стручне оцене понуда у складу са Законом о јавним набавкама, садржином 
конкурсне документације и примедбама Републичке комисије: 
 На основу прегледа и оцене утврђено је да су обе поднешене понуде благовремене и 
одговарајуће. 

Понуда понуђача „BTM GLASS“ DOO NOVI SAD из Новог Сада са подизвођачима: „REKORD 
ERDEŠ“ DOO NOVI SAD из Новог Сада и „RAAM PLAST“ SZR из Каћа садржи битне недостатке јер 
све додатне услове у погледу кадровског капацитета и техничке опремљености испуњавају искључиво 
подизвођачи, а ни један од додатних услова не испуњава понуђач„BTM GLASS“ DOO NOVI SAD, па је 
из тог разлога понуда одбијена као неприхватљива. 

Имајући у виду да наручилац није у  конкурсној документацији предвидео могућност да  
додатне услове понуђач може испунити преко подизвођача за део посла који ће понуђач поверити том 
подизвођачу уколико добије уговор о јавној набавци,  као и одредбе о додатним условима из члана 76. 
став 1, 2.  и 6.  Закона о јавним набавкама, када су, с обзиром на предмет јавне набавке они потребни за 
извршење јавне набавке, а чији је смисао да се утврди да ли понуђач располаже капацитетима за 
реализацију уговора, као и одредбу члана  80. став 8. Закона о јавним набавкама  да  понуђач  у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење 
уговорних обавеза,  без обзира на број подизвођача, понуђач мора да испуни додатне услове самостално,  
јер је он једино одговоран наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке.  У поднешеној 
понуди све додатне услове у погледу кадровског капацитета и техничке опремљености испуњавају 
искључиво подизвођачи, а не понуђач „BTM GLASS“ DOO NOVI SAD, па је понуда због битних 
недостатака одбијена.  
Понуђена цена је 2.359.850,00 динара без ПДВ-а.  

У Заједничкој понуди групе понуђача  „CHW  INSTAL“ DOO NOVI SAD из Новог Сада и  
„PROSPERO“ DOO NOVI SAD из Новог Сада утврђено је да је исти као доказ захтеваног кадровског 
капацитета за једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном 
стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду 
доставио Уговор о ангажовању правног лица –  Уговор о пружању услуга број 007-030/16 закључен 
20.02.2016. године између „ASIP Prevent“ doo Novi Sad и „CHW  INSTAL“ DOO NOVI SAD, важећу 
лиценцу„ASIP Prevent“ doo Novi Sad за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од 
стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 164-02-00025/2018-01 и 
Уверење Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду бр. 152-02-00251/2017-01 које 
гласи на име Андреа Андрић, док Одлуку о одређивању тог лица за лице за безбедност и здравље на 
раду,  понуђач није доставио, па је Комисија Наручиоца оценила да недостаје документ тражен 
конкурсном документацијом и понуду оценила као неприхватљиву. 

У свом решењу Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки наводи да  
околност да понуђач није доставио Одлуку о одређивању лица за безбедност и здравље на раду, с 
обзиром на начин на који је у конкурсној документацији прописан додатни услов у погледу кадровског 
капацитета, није основ да се понуда овог понуђача одбије као неприхватљива, те сматра да се додатни 
услов у погледу кадровског капацитета треба ценити с обзиром на садржину свих достављених доказа. 
С тим у вези,  Наручилац је у складу са примедбама Републичке комисије понуду овог понуђача 
оценио као прихватљиву. 

Критеријум за доделу уговора у конкурсној документацији био је најнижа понуђена цена. 
Понуђена цена прихватљиве понуде коју је поднела група понуђача „CHW  INSTAL“ DOO NOVI 

SAD из Новог Сада и  „PROSPERO“ DOO NOVI SAD из Новог Сада износи  2.439.172,00 динара без 
ПДВ-а. 

Предмет ове набавке су добра, а део предмета набавке који се односи на затварање простора 
лако кварљиве робе чине радови за које се не издаје грађевинска дозвола. Наручилац је сматрао да за 
ову врсту радова није потребно прибавити одобрење, већ да се исти могу извести без било каквог 
одобрења. Накнадном провером код Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог 
Сада констатовано је да је у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и чланом 3. 
Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт 
надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу 
решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације 
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која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи, за ове радове неопходно Решење о 
одобрењу извођења радова Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада. 

С тим у вези, Наручилац је преко свог пуномоћника поднео Градској управи за урбанизам и 
грађевинске послове Града Новог Сада захтев за издавање решења за одобрење извођења радова на 
затварању простора лако кварљиве робе на Лиманској пијаци у Новом Саду. Накнадном провером 
констатовано је да Наручилац поседује грађевинску дозволу за извођење свих радова на 
Лиманској пијаци, а да једино простор лако кварљиве робе не поседује употребну дозволу, за коју 
Наручилац очекује да ће је ускоро прибавити. Поводом поднетог захтева Градска управа за 
урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада је донела Закључак којим се одбацује захтев 
наручиоца за издавање решења за одобрење извођења радова на затварању простора лако кварљиве робе 
на Лиманској пијаци у Новом Саду из формалних разлога. Како у остављеном року Наручилац  није 
отклонио утврђене недостатке, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада 
донела је Решење којим се одбија захтев Наручиоца за издавање решења за одобрење извођења радова. 

Имајући у виду напред наведено, с обзиром да Наручилац није добио решење којим се одобрава 
извођење радова, те да постоје објективни разлози који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, у  складу са предлогом Комисије за 
јавну набавку (извештај бр. 02-10/263 од 21. октобра  2019. године) обуставља се  поступак јавне 
набавке ЗАТВАРАЊЕ ПРОСТОРА ЛАКО КВАРЉИВЕ РОБЕ И УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА 
КЛИМАТИЗАЦИЈУ НА ЛИМАНСКОЈ ПИЈАЦИ  (шифра и редни број јавне набавке: 1236; 15/2019).
 Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 
3 дана од дана доношења одлуке. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 
 У року од 5 дана од дана објављивања ове  Одлуке на Порталу јавних набавки  понуђач има 
право да  поднесе  ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА. 
 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  подноси се НАРУЧИОЦУ, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 Приликом подношења Захтева понуђач је дужан да уплати таксу одређену Законом у износу од 
60.000,00 динара на жиро-рачун брoj: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: 
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха уплате: 
такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права; корисник: Буџет Републике Србије и доказ о уплати достави НАРУЧИОЦУ, ЈКП ''Тржница'' Нови 
Сад, Жике Поповића 4 уз ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА. 
 
 

 ЗА НАРУЧИОЦА  
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 
_________________________ 

Миомир Јовановић 
 

ДИРЕКТОР 
 

_________________________ 
Душан Бајић 


