
 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ  1 

ОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО БУХА" 

ПИБ:  101148925  

XXИ ДИВИЗИЈЕ 31 

11000 БЕОГРАД 

Република Србија 

Датум: 13.12.2022 

Број: 2015 

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси,  

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 

Наручилац: ОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО БУХА" 

Референтни број: ОПЈН 02/22 

Назив набавке: Адаптација зграда 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0036903 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 45262700 

Назив предмета / партије који се обуставља: Адаптација зграда 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 5.500.000,00 Валута: РСД 

Правни основ за обуставу: Члан 147. став 1. тач. 1) - постоје доказиви разлози, који нису могли да се предвиде у 
време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   

Подаци о поступку 

Назив поступка Адаптација зграда 

Реф. број ОПЈН 02/22 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 1355, 13.09.2022 

Процењена вредност 5.500.000,00 

Техника  

ЦПВ 45262700-Адаптација зграда 

Кратак опис набавке Адаптација и реконструкција простора некадашње угљаре. 

Подељен у партије НЕ 

Образложење зашто предмет није подељен у 
партије 

Набавка није обликована по партијама, обзиром да је констатација Наручиоца да није прикладно обликовати предмет јавне набавке у више партија. 

Број огласа 2022/С Ф02-0036903 

Врста огласа Јавни позив 

Објављено 01.10.2022 

Рок за подношење 24.10.2022 12:00:00 
 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Александар Маринковић 

Љубисав Конатаревић 

Наташа Зејак 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

Назив партије Адаптација зграда 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
   

  

   

  



 

 

 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 24.10.2022 12:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 24.10.2022 12:03:37 

Број пристиглих понуда / пријава 2 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

АЛП ЦОМПЛЕТЕ доо, СУБОТИЧКА, 21, 11050, Београд (Звездара), Србија Самостално 175/22 НЕ 22.10.2022. 16:25:58 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

Делови понуде који нису поднети путем Портала: Датум и време пријема Опис примљеног дела 

 24.10.2022. 11:00:00 Понуђач АЛП Цомплете д.о.о, Суботичка број 21/локал 2, 
11050 Београд је у року за подношење понуда доставио 
захтевано средство финансијског обезбеђења за 
обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, 
са пратећом документацијом – оригинал сопствену 
бланко меницу, прописно потписану и оверену са копијом 
депо картона, ОП обрасцем, овлашћењем за попуну 
менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са 
сајта Народне банке Србије) са клаузулом „без протеста“, 
насловљену на Основну школу „Бошко Буха“, улица XXИ 
дивизије број 31, 11050 Београд, у износу 10% од 
понуђене цене без ПДВ-а са роком важности до истека 
понуђеног рока важења понуде; 
 
Понуђач АЛП Цомплете д.о.о, Суботичка број 21/локал 2, 
11050 Београд је у року за подношење понуда доставио 
захтевана средства финансијског обезбеђења за 
повраћај аванса - Писмо о намери своје пословне банке 
да ће издати банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћања у износу од минимум 25% од укупног новчаног 
износа понуде изабраног понуђача која ће трајати 
најкраће до правдања аванса. 

 24.10.2022. 11:00:00 Понуђач Интерфаст д.о.о, Овчански пут број 32, 11212 
Београд је у року за подношење понуда доставио 
захтевано средство финансијског обезбеђења за 
обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, 
са пратећом документацијом – оригинал сопствену 
бланко меницу, прописно потписану и оверену са копијом 
депо картона, ОП обрасцем, овлашћењем за попуну 
менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са 
сајта Народне банке Србије) са клаузулом „без протеста“, 
насловљену на Основну школу „Бошко Буха“, улица XXИ 
дивизије број 31, 11050 Београд, у износу 10% од 

 

 



 

 

понуђене цене без ПДВ-а са роком важности до истека 
понуђеног рока важења понуде. 

ИНТЕРФАСТ ДОО БЕОГРАД, ОВЧАНСКИ ПУТ, 32, 11212, Овча, Србија Самостално 498-22 НЕ 24.10.2022. 09:59:20 
  

 

  

  



 

 

 

Аналитички приказ поднетих понуда 

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

АЛП ЦОМПЛЕТЕ доо 5479960.00 6757952.00 РСД 25% аванса и 
остатк од 75%, 
45 дана по 
испостављању 
рачуна  

60 

ИНТЕРФАСТ ДОО БЕОГРАД 5497593.93 6597112.71 РСД 45 60 
 

 

  

  

   

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки 

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

АЛП ЦОМПЛЕТЕ доо 5479960.00 6757952.00 РСД 25% аванса и 
остатк од 75%, 
45 дана по 
испостављању 
рачуна  

60 

ИНТЕРФАСТ ДОО БЕОГРАД 5497593.93 6597112.71 РСД 45 60 
 

 

  

  

   

Стручна оцена 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

АЛП ЦОМПЛЕТЕ доо ДА НЕ 5.479.960,00 6.757.952,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: При плегледу понуде број 498-22, од 24.10.2022. године, са понуђеном  укупном ценом од 5.497.593,93 динара, без ПДВ-а, понуђача 
Интерфаст д.о.о., Овчански пут број 32, 11212 Београд, Комисија је уочила да Понуђач нуди плаћање комплетно уговореног износа  у 
законском року од 45 (четрдесетпет) дана од дана завршетка радова према Извештају комисије за примопредају радова, а обзиром 
да у року за достављање понуда није доставио писмо о намери своје пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за повраћај  
авансног плаћања у висини плаћеног аванса, Комисија је дана 26.10.2022. године,  искористила своје право сходно члану 142. став 1 
и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19) те је упутила Понуђачу Захтев за додатном 
информацијом уз молбу да потврди или оповргне начин плаћања који је Комисија уочила у његовој понуди - 45 (четрдесетпет) дана 
од дана завршетка радова према Извештају комисије за примопредају радова.  
 
Понуђач Интерфаст д.о.о., Овчански пут број 32, 11212 Београд је у остављеном року дана 26.10.2022. године у 12:39:27 часова, 
доставио путем Портала јавних набавки, појашњење са Изјавом да је Комисија у његовој понуди добро уочила начин плаћања од 45 
(четрдесетпет) дана од дана завршетка радова према Извештају комисије за примопредају радова и да остаје при истој.  
 
На основу услова плаћања, без достављеног писма пословне банке о намери издавања банкарске гаранције, Комисија је 
констатовала да нема основа за искључење понуђача Интерфаст д.о.о. из поступка јавне набавке и наставила је са даљим радом. 

 



 

 

У поступку стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 
 

 да је понуђач АЛП Цомплете д.о.о, Суботичка број 21/локал 2, 11050 Београд, број понуде 175/22 од 22.10.2022. године, са 
понуђеном   укупном ценом у износу од 5.479.960,00 динара, без ПДВ-а, да на основу достављених изјава нема основа за искључење 
привредног субјекта из поступка јавне набавке из разлога наведених у Члану 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 91/19), да на основу достављених изјава понуђач испуњава захтеване критеријуме за квалитативни избор 
привредног субјекта и да је доставио прихватљиву понуду; 
 

 да је понуђач Интерфаст д.о.о, Овчански пут број 32, 11212 Београд, број понуде 498-22 од 24.10.2022. године, са понуђеном   
укупном ценом у износу од 5.497.593,93 динара, без ПДВ-а, да на основу достављених изјава нема основа за искључење привредног 
субјекта из поступка јавне набавке из разлога наведених у Члану 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 91/19), да на основу достављених изјава понуђач испуњава захтеване критеријуме за квалитативни избор привредног 
субјекта и да је доставио прихватљиву понуду; 
 
Наручилац је искористио могућност из  члану 119. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
91/19), те је по дужности из члана 119. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19), дана 
26.10.2022. године позвао оба понуђачеа да у року од пет радних дана, без обзира на начин достављања, доставе у неовереним 
копијама, доказе о испуњености услова за обављање професионалне делатности, стручног и техничког капацитета, тј. доказе о 
испуњености критеријума за избор привредног субјекта у предметном поступку. 
 
Понуђач АЛП Цомплете д.о.о., Суботичка број 21/локал 2, 11050 Београд, је доставио у остављеном року од пет радних дана, у 
складу са чланом 85. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19), дана 31.10.2022. године, у 
12:36:25 часова, путем Портала јавних набавки, све захтеване доказе о испуњености услова за обављање професионалне 
делатности, стручног и техничког капацитета, тј. доказе о испуњености критеријума за избор привредног субјекта. 
 
Понуђач Интерфаст д.о.о., Овчански пут број 32, 11212 Београд, је доставио у остављеном року од пет радних дана, у складу са 
чланом 85. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19), дана 02.11.2022. године, у 12:36:36 
часова и допуном од истог дана у 13:12:59 часова, путем Портала јавних набавки, све захтеване доказе о испуњености услова за 
обављање професионалне делатности, стручног и техничког капацитета, тј. доказе о испуњености критеријума за избор привредног 
субјекта. 
 

ИНТЕРФАСТ ДОО БЕОГРАД ДА НЕ 5.497.593,93 6.597.112,71 РСД 
   

   



 

 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Бира се 

АЛП ЦОМПЛЕТЕ доо 1 Цена понуде: 5.479.960,00 РСД ДА 

ИНТЕРФАСТ ДОО БЕОГРАД 2 Цена понуде: 5.497.593,93 РСД НЕ 
 

  

    

Образложење избора 
 

Комисија за јавну набавку је утврдила да су се стекли услови за доделу уговора, те предлаже директору Основне школе „Бошко 
Буха“, улица XXИ дивизије број 31, 11050 Београд, да сходно члану 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 91/19) донесе Одлуку о додели уговора којом се Уговор о јавној набавци радова – Адаптација и реконструкција 
простора некадашње угљаре, редни број набавке ОПЈН 02/22, додељује понуђачу АЛП Цомплете д.о.о, Суботичка број 21/локал 2, 
11050 Београд, број понуде 175/22 од 22.10.2022. године, са понуђеном укупном ценом у износу од 5.479.960,00 динара, без ПДВ-а, 
обзиром да на основу достављених изјава и достављених доказа нема основа за искључење привредног субјекта из поступка јавне 
набавке из разлога наведених у члану 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19), да на основу 
достављених изјава и достављених доказа понуђач испуњава захтеване критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и да 
је доставио прихватљиву понуду са најнижом понуђеном ценом. 

 

  

    
  

 

   



 

 

Наручилац је спровео јавну набавку у Отвореном поступку јавне набавке радова – Адаптација и реконструкција простора 
некадашње угљаре, редни број набавке ОПЈН 02/22 и сходно члану 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 91/19) донео Одлуку о додели уговора којом се Уговор о јавној набавци радова – Адаптација и 
реконструкција простора некадашње угљаре, редни број набавке ОПЈН 02/22, додељује понуђачу АЛП Цомплете д.о.о, Суботичка 
број 21/локал 2, 11050 Београд, број понуде 175/22 од 22.10.2022. године, са понуђеном укупном ценом у износу од 5.479.960,00 
динара, без ПДВ-а, обзиром да на основу достављених изјава и достављених доказа није било основа за искључење привредног 
субјекта из поступка јавне набавке из разлога наведених у члану 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 91/19) и да је на основу достављених изјава и достављених доказа понуђач испунио захтеване критеријуме за 
квалитативни избор привредног субјекта и да је доставио прихватљиву понуду са најнижом понуђеном ценом. 

 

Након доношења Одлуке о додели уговора Наручилац је затражио сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
за закључење Уговора и извршење трансакције новчаних средстава за реализацију предметног пројекта. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Обавештењем број 451-02-00937/3/2022-17, од 24.11.2022. 
године, обавештава Наручиоца да се одобрени пројект Обавештењем број 451-02-00937/2022-17 од 30.03.2022. године, адаптација 
бивше угљаре, ставља ван снаге и да је неопходно сва поступања на истом обуставити. 

 

Обзиром да је власник школе Република Србија, којом и управља, под надзором и ауторитетом директора, секретара, професора, 
наставника, учитеља и другим радно ангажованим особљем, директор Основне школе „Бошко Буха“, улица XXИ дивизије број 31, 
11050 Београд, дана 08.12.2022. године на основу члана 126. став 4. тачка 23) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), доноси Одлуку о поништењу Одлуке о 
додели уговора број 1832 од 09.11.2022. године у Отвореном поступку јавне набавке радова – Адаптација и реконструкција 
простора некадашње угљаре, редни број набавке ОПЈН 02/22. 

 

На основу напред наведеног директор Основне школе „Бошко Буха“, улица XXИ дивизије број 31, 11050 Београд, сходно члану 147. 
став 1. тачка 1) и 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19), доноси Одлуку о обустави 
Отвореног поступка јавне набавке радова – Адаптација и реконструкција простора некадашње угљаре, редни број набавке ОПЈН 
02/22, обзиром да постоје разлози, који нису могли у потпуности да се предвиде у време покретања поступка, а који онемогућавају 
да се започети поступак оконча у току 2022. буџетске године. 

 

Имајући у виду напред наведено, донета је Одлука као у диспозитиву. 

 

Упутство о правом средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19) 


