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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
        ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 
             Веће Градске општине 
I-03, Број: 020-3-454/16 – 20.12.2016.године 
                Београд, Македонска 42 
 Скп1 
 
 
ВећеГрадске општине Стари град,на седници одржанојдана 20.12.2016. године, на основу члана 77. Статута Градске општине 
Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст, 25/15 и 94/16), а у вези са одредбама члана 108. 
Закона о јавним набавкама  (Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу  Извештаја Комисије о стручној оцени 
понуда и на предлог Комисије за јавну набавку,  доноси     

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 БИРА СЕ, као најповољнија,  понуда  број 154/15од 15.12.2016. године, понуђач „ Магаза“ д.о.о, Београд, улица 
Батајнички друм  број 301, достављена у поступку јавне набавке мале вредности за набавку  89 новогодишњих пакетића за децу 
штићеника Центра за социјални рад, Црвеног крста Стари град, децу прогнаних и избеглих лица,  децу корисника Центра за 
дневни боравак у Кнеза Милоша број 4 и  децу Удружења ратних војних инвалида Стари град, старосне границе до 10 година, у 
укупном  износу од 700.000,00 динара без обрачунатог припадајућег пореза односно 840.000,00  динара са обрачунатим порезом, 
а према следећим посебним условима: 

§ Начин плаћања: у року од 45 дана од дана достављања фактуре,  
§ Рок за испоруку:  2 дана од дана закључења уговора  
Исплата вредности добара који су предмет јавне набавке, биће извршена са рачуна Буџета општине Стари град, програм 11, 

програмска активност 0901-0001   економска класификација 472  по основу Закључка Председника Градске општине број 020-1-
530/16 од 24.11.2016. године, у складу са Уговором, који ће у име наручиоца са изабраним понуђачем закључити начелник 
управе.  
           О спровођењу Одлуке, стараће се Служба за финансијске и заједничке послове. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

             Градска општина Стари град је у складу са чланом 39. Закона спровела поступак јавне набавке мале вредности добара – 
89 новогодишњих пакетића за децу штићеника Центра за социјални рад, Црвеног крста Стари град, децу прогнаних и избеглих 
лица,  децу корисника Центра за дневни боравак у Кнеза Милоша број 4 и  децу Удружења ратних војних инвалида Стари град, 
старосне границе до 10 година, јавна набавка број II,404-1-Д-7/16, чија је процењена вредност до 700.000,00  динара без 
обрачунатог припадајућег пореза. 
 Служба за финансијске и заједничке послове објавила је позив за подношење понуда и конкурсну документацију на 
порталу општине и Порталу Управе за јавне набавке дана 09.12.2016. године . 
          До истека рока за подношење понуда наведеног у позиву за подношење понуда на адресу наручиоца примљене сучетири 
понуде. 

Поступак јавног отварања понуда је спроведен 16.12.2016. године, у присуству Комисије за јавну набавку која је 
образована решењем Већа Градсе општине број 020-3-451/16 од 08.12.2016. године,  и о томе сачињен Записник број II, 404-1-Д-
7/16 од 16.12.2016. године.  

      На основу Записника о отварању понуда, Комисија је констатовала да су благовремене  понуде  поднели следећи 
понуђачи: Pertinytoys“  из Београда, улица Синђелићева  број 4, "Магаза" д.о.о из Београда, Улица Батајнички друм број 301, "Tref 
line" д.о.о из Београда, улица Добановачка број 56 и „Dexyco“ из Београда, улица Тошин Бунар 272. 

      Након отварања понуда Комисија је констатовала следеће:  
1.)  „Pertinytoys“  из Београда, улица Синђелићева  број 4 ( број понуде 320 од 16.12.2016.), понуђена цена 667.500,00 

динара без пдв-а 
2.) "Магаза" д.о.о из Београда, Улица Батајнички друм број 301( број понуде 154/2016 од 15.12.2016.), понуђена цена 

699.985,00 динара без пдв-а      
 3.)„Dexyco“ из Београда, улица Тошин Бунар 272 ( број понуде 01/160000000394 од 16.12.2016.), понуђена цена 699.985,00 

динара без пдв-а 
 4.) "Trefline" д.о.о из Београда, улица Добаноовачка број 5( број понуде 82/16 од 16.12.2016.), понуђена цена 700.000,00 

динара без пдв-а. 
Комисија за јавну набавку је констатовалa да су сви понуђачи доставили захтевану документацију и узорке пакетића.  
Након тога приступило се стручној оцени понуда на основу критеријума и поткритеријума обвашњених у конкурсној 

документацији, и извршено је бодовање  на следећи начин:   
А. Квалитет..................................................80 пондера (укупно са свим поткритеријумима). 
Квалитет се утврђује на основу увида у садржај пакетића, односно прегледом сваког појединачног производа који мора бити 
произведен од стране опште познатог произвођача, домаћег или иностраног. 
Понуђач је дужан да са понудом достави и узорке пакетића за све старосне групе оба пола,  са детаљном и 
свеобухватном спецификацијом њиховог садржаја.  
Квалитет пакетића се дефинише као оптимално испуњење основних циљева које треба остварити новогодишњим поклоном: да 
детету пружи задовољство, да му да одређени осећај уважавања и топлине, оствари одређени образовни резултат и стимулише 
развој његове личности.  
Имајући у виду комплексност вредновања овог критеријума због специфичности предмета набавке, који подразумева вредносну 
процену различитих аспеката квалитета, наручилац је одлучио да процену овог критеријума врши проценом доле наведених 
поткритеријума: 
1. Квалитет израде (солидност израде, квалитет и врста материјала, без плишаних играчака) - 30 пондера; 
     Без примедбе.......................................................................................................30 пондера 
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     Са једном примедбом...........................................................................................15 пондера 
     Са 2 примедбе.....................................................................................................10 пондера 
     Са 3 примедбе.......................................................................................................0 пондера 
2. Естетске карактеристике производа (процена естетских категорија лепо-ружно, визуелна допадљивост, декоративност, 

усклађеност различитих облика, величина и боја) - 30 пондера; 
     Без примедбе......................................................................................................30 пондера 
     Са једном примедбом..........................................................................................15 пондера 
     Са 2 примедбе.....................................................................................................10 пондера 
     Са 3 примедбе.......................................................................................................0 пондера 
3. Едукативно-дидактичкикарактер играчака (својстава која развијају маштовитост и креативност код детета, његову 

друштвеност и позитивни активизам, образовни аспект, моторику...(без играчака које су у вези са исказивањем насиља као 
што су оружја, лутке командоса, чудовишта и томе слично) - 20 пондера; 

     Без примедбе.......................................................................................................20 пондера 
     Са једном примедбом...........................................................................................10 пондера 
     Са 2 примедбе.......................................................................................................5 пондера 
     Са 3 примедбе........................................................................................................0 пондера 
 
Назив понуђача  Број бодова за 

квалитет 
Број бодова за естетске 

карактеристике 
производа 

Број бодова за 
едукативно-дидктички 

карактер играчака 

Укупан број бодова 

"Магаза" д.о.о 30 30 20 80 
„Dexy co“ д.о.о 30 30 10 70 
"Tref line" д.о.о 30 15 20 65 
„Pertinytoys“  д.о.о 30 15 10 55 

 
Б. Рок плаћања..................................................................................................20 пондера.  
Плаћање у року од 45 дана....................................................................................20 пондера. 
    Плаћање у року од 30 дана...................................................................   ..............10 пондера. 
    Плаћање у року од 15 дана......................................................................................5 пондера 
    Плаћање у року од 10 дана......................................................................................0 пондера 
 
 
Назив понуђача  Рок плаћања Број бодова 
„Pertiny toys“   45 20 
"Магаза" д.о.о 45 20 
„Dexy co“ 45 20 
"Tref line" 45 20 
 
Укупан број бодова по основу оба критеријума износи:  
 
Назив понуђача  Број бодова 
"Магаза" д.о.о 100 
„Dexy co“ 90 
"Tref line" д.о.о 85 
 „Pertiny toys“   75 
 
На основу изнетог Веће је на предлог Комисије изабрало понуду  понуђача „Магаза" д.o.o. као најповољнију. 
 
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
објављивања одлуке на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Градске општине Стари град,  уз уплату таксе  у 
износу од 60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 , позив на број подаци о броју или ознаци 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; прималац-буџет Реублике Србије, сврха уплате: такса за ЗЗП; 
Градска општина Стари град;, број јавне набавке 404-1-Д-7/16.  
 
 
Доставити: 
Служби за финансијске и.... 
Одељењу за буџет 
понунуђачима (преко Службе) 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
         Марко Бастаћ 


