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        РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
        ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 

             Веће Градске општине 
   I-03, Број: 020-3-335/16 – 21.07.2016.године 

                Београд, Македонска 42 
                Скп1 

 

Веће Градске општине Стари град, на седници одржаној дана 21.07.2016. године, на основу 
члана 77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – 

пречишћен текст и 25/15), а у вези са одредбама члана 108. Закона о јавним набавкама  ("Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке 

под бројем 404-02-1601/16 од 24.05.2016. године, а на основу Извештаја Комисије о стручној оцени 

понуда и на предлог Комисије за јавну набавку, доноси      
O Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА   
 

БИРА СЕ, као најповољнија, понуда број 187/16 од 18.07.2016. године, понуђача „Смарт 
ит“, Нови Београд, улица Пеђе Милосављевића број 50/1/4,  која је достављена у преговарачкoм 

поступку без објављивања позива за подношење понуда – за услуге одржавања софтвера интранет 

портала Градске општине Стари град, у износу од 40.000,00 динара месечно без обрачунатог 
припадајућег пореза (понуђач није пдв обвезник).  

            Укупан износ на годишњем нивоу износи 480.000,00 динара.  
 Начин плаћања: у року од 45 дана од дана достављања извештаја о извршеној услузи и 

фактуре на месечном нивоу.  

           Исплата уговорене вредности услуга које су предмет јавне набавке, биће извршена са рачуна 
Буџета општине Стари град, програм 15, програмска активност 0602-0001, економска класификација 

423, на основу Закључка председника Градске општине Стари град број 020-1-342/16 од 14.07.2016. 
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. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама,  спровела преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну 

набавку услуга одржавања интернет портала.  

          Интранет портал- програмски пакет Градске општине Стари град је израдио понуђач „Смарт 
ит“, Нови Београд, улица Пеђе Милосављевића број 50/1/4, на основу уговора закљученог са 

Градском општином Стари град број 403- 3/15 од 09.01.2015. године.  
Понуђач је програмски пакет софтвер Смарт ит заштитио ауторским правом под називом 

INTRANET PORTAL SMAR IT, потврдом ауторске агенције за Србију број 016/2015  од 26.02.2015.     

           Градска општина Стари град обратила се Управи за јавне набавке ради добијања мишљења 
за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за 

одржавање софтвера са аутором.   
Управа за јавне набавке је под бројем 404-02-1601/16 од 24.05.2016. године, дала позитивно 

мишљење за спровођење преговарачког поступка понуђачем „Смарт ит“.  
Служба за финансијске и заједничке послове је објавила обавештење о покретању 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсну документацију 

на порталу Управе за јавне набавке и порталу Градске општине Стари град.  
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   Служба за финансијске и заједничке послове позвала је поменутог аутора софтвера да 

достави своју понуду за услугу одржавања софтвера интрaнет портала и да приступи преговарању 
пред комисијом.  

          Дана  20.07.2016. године, аутор је доставио понуду под бројем 187/16 од 18.07.2016. године.      
Комисија за јавну набавку која је образована решењем Већа број 020-3-330/16 од  14.07 

2016. године, у присуству овлашћеног члана понуђача отварала понуду и констатовала да понуда 

садржи све доказе који су захтевани конкурсном документацијом.  
           Након тога приступило се преговарању у погледу понуђене цене. Овлашћени представник 

понуђача је изјавио да је сада понуђена цена за услугу одржавања софтвера интранет портала 
Градске општине Стари град  40.000,00 динара месечно без обрачунатог припадајућег пореза. 

           Комисија се сагласила са понудом квалификујући је као прихватљиву.  
На основу предлога Комисије, Веће је донело Одлуку о додели уговора понуђачу „Смарт ит“, 

за јавну набавку услуга одржавања интрaнет портала.   

 
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана пријема исте, 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 II, 404-1-У-4/16. 
 

 
Доставити:                   

Одељењу за буџет ..... 
Служби за финансијске ....... 

понуђачима (преко службе)  

 
 

 
       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

                Марко Бастаћ  
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