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Београд, Булевар краља Александра 282 
VI Број: 404-53/2022- 
Датум: 

 
На основу члана 146. став (1) у вези члана 52. Закона о јавним набавкама («Сл. 

гласник РС» бр. 91/2019), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник 
РС» бр. 15/16 и 88/19) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 
04.05.2017.г.), а након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци у 
отвореном поступку и на основу извештаја комисије за спровођење поступка предметне 
јавне набавке, доносим: 
 

О Д Л У К У 
 

Уговор о јавној набавци добара – Израда фотонапонских електрана на 
одабраним објектима у ЈППС, додељује се групи понуђача GREEN ENERGY 360» d.o.o 
Београд, Бул. Зорана Ђинђића бр. 125,  «ŠUMADIJA INTELENET» d.o.o Београд, ул. 
Краља Владимира бр. 56 и «ETER SOLUTIONS» d.o.o Београд ул. Кестенова бр. 7, у 
свему према понуди бр. 404-53/2022-10 од 07.03.2022. године са понуђеном укупном 
ценом у износу од 6.119.928,75 динара без пореза на додату вредност. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Наручилац је дана 24. децембра 2021. године донео Одлуку број 404-329/2020-2 о 

спровођењу поступка јавне набавке у отвореном поступку добра – Израда фотонапонских 
електрана на одабраним објектима у ЈППС, број јавне набавке 147/2021. 

Наручилац је дана 29.12.2021. године објавио јавни позив за подношење понуда и 
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, јавни позив за подношење понуда на 
интернет страници www.putevi-srbije.rs као и јавни позив за подношење понуда на 
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Након исправке тендерске 
документације Наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 18.01.2022. године 
број 404-53, након исправке тендерске документације Наручилац је објавио нови позив за 
подношење понуда дана 28.01.2022. године број 404-53/2022-1, након исправке тендерске 
документације Наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 10.02.2022. године 
број 404-53/2022-2, након исправке тендерске документације Наручилац је објавио нови 
позив за подношење понуда дана 21.02.2022. године број 404-53/2022-5. Дана 07. марта 
2022. године путем Портала јавних набавки извршено је јавно отварање понуде, уз 
сачињавање записника бр. 404-53/2022-11. 

Након стручне оцене понуда комисија је дана 28. марта 2021. године сачинила 
извештај бр. 404-53/2022-17 у којем је констатовала следеће: 

 
1. Предмет јавне набавке је набавка добара – Израда фотонапонских електрана 

на одабраним објектима у ЈППС, чија је процењена вредност до 16.666.600,00 динара 
без ПДВ-а. 

 
2. Након прегледа понуде комисија је утврдила је обрасцу понуде понуђача 

«GREEN ЕNERGY 360» d.o.o Београд, стоји да је понуђена укупна цена 6,11 динара без 
пореза на додату вредност и понуђена укупна цена са ПДВ-ом 7,34 динара. Међутим, 
даљим прегледом понуде утврђено је да је дошло до грешке приликом попуњавања 
обрасца понуде, јер се у моделу уговора јасно види да је понуђена укупна цена 
6.119.928,75 динара без пореза на додату вредност. Комисија је дана 09.03.2022. године, 
сходно члану 142. став 2. Закона о јавним набавкама, путем Портала јавних набавки 
упутила  захтев за појашњењем понуде број 404-53/2022-13 понуђачу «GREEN ENERGY 
360» d.o.o. Београд. Понуђач је дана 14.03.2022 путем Портала јавних набавки доставио 
појашњење којим потврђује да је приликом попуњавања обрасца понуде дошло до грешке 
и да је понуђена цена наведена у моделу уговора меродавна. 
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На основу члана 119. став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија је понуђачу 
«GREEN ЕNERGY 360» d.o.o Београд, путем Портала јавних набавки упутила захтев за 
доставу доказа број 404-53/2022-15 дана 18.03.2022. године. Понуђач је дана 23.03.2022. 
године путем Портала јавних набавки доставио тражене доказе. 
 

Заједничка понуда број 404-53/2022-9 од 06.03.202. године групе понуђача «GREEN 
ENERGY SAVA GROUP» d.o.o Нови Сад и «SPECTRA» d.o.o, Нови Сад као и заједничка 
понуда број 404-53/2022-10 од 07.03.2022. године групе понуђача «GREEN ENERGY 360» 
d.o.o Београд, «ŠUMADIJA INTELENET»  d.o.o Београд и «ETER SOLUTIONS» d.o.o 
Београд су прихватљиве. 

3.  Критеријум за оцењивање понуда је „Цена“. 

Ред. 
бр. 

Назив 
понуђача 

Број 
понуде Датум Понуђена 

 цена 

Рок за 
завршетак 

посла 

Гарантни рок 
за изведене 

радове 

1. 

«GREEN ENERGY 
360»d.o.o  
Београд 

«ŠUMADIJA 
INTELENET» d.o.o  

Београд 
«ETER SOLUTIONS» 

d.o.o  
Београд 

 
404-53/2022-10 

 
07.03.2022. 

6.119.928,75 
динара 

 без ПДВ-а 

6 месеци од 
дана 

закључења 
уговора 

 
 

 24 месеца од 
дана 

потписивања 
записника о 

примопредаји 

2. 

«GREEN ENERGY 
SAVA GROUP» d.o.o  

Нови Сад 
«SPECTRA» d.o.o  

Нови Сад 

404-53/2022-9 06.03.2022. 
11.266.131,2

5 динара 
 без ПДВ-а 

9 месеци од 
дана 

закључења 
уговора 

 
 

6 месеци од 
дана 

потписивања 
записника о 

примопредаји 

 
4. Како је заједничка понуда групе понуђача «GREEN ENERGY 360» d.o.o Београд, 

бул. Зорана Ђинђића бр. 125и,  «ŠUMADIJA INTELENET» d.o.o Београд ул. Краља 
Владимира бр. 56 и «ETER SOLUTIONS» d.o.o., Београд ул. Кестенова бр. 7, са 
понуђеном укупном ценом у износу од 6.119.928,75 динара без пореза на додату 
вредност, прихватљива понуда а не постоји основ за искључење привредног субјекта и 
испуњени су сви критеријуми за квалитативан избор привредног субјекта захтевани 
Конкурсном документацијом, на основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама, 
одлучено је као у диспозитиву. 

На основу члана 146. став (5) Закона о јавним набавкама, одлуку о додели уговора  
објавити на Порталу јавних набавки. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки сходно одредбама члана 
214. став (3) и члана 217. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 91/2019). 
 
 

                                                                ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» 
                                                            в.д. директора 

 
                                                        
                                                            Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж. 


