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    РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
        ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 
                Веће Градске општине  
   I-03, Број: 020-3-383  /16 -12.08.2016.године 
                Београд, Македонска 42 
 Скп1 
 
ВећеГрадске општине Стари град,на седници одржанојдана12.08.2016. године, на основу члана 77. 
Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“,  број 4/14 – пречишћен текст,  
25/15),  а у вези са одредбама члана 108.  Закона о јавним набавкама  (Службени гласник РС“,  број 
124/12, 14/15 и 68/15) и одредби члана 40. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Градској 
општини Стари град (број 020-3-98/14 од 13.03.2014. године), 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, кaо најповољнија, понуда број ПО910 од 08.08.2016.године, понуђача "WINWIN 
SHOP" д.о.о. изЧачка, улица Кнеза Васе Поповића број 18, која је достављена у поступку јавне набавке 
мобилних телефонау износу од 182.940,00динара без обрачунатог припадајућег пореза односно 
219.528,00 динара са обрачунатим припадајућим порезом,а према следећим условима: 

- Плаћање се врши по извршеном пријему добара, у року од 45 дана од дана пријема уредне 
фактуре 

- рок за испоруку телефона: 10 дана од дана пријема налога наручиоца. 
 

Исплата уговорене  вредности добара која су предмет јавне набавке, биће извршена са рачуна 
буџета општине Стари град програм 15, програмска активност 0602-0001, економска класификација 
512, на основу Закључка председника Градске општине Стари град број 020-1-354/16 од 28.07.2016. 
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 спровела поступак јавне набавке добара- набавка мобилних 

телефона, редни број II, 404-1-Д-22/16, чија је процењена вредност до 300.000,00 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 29.07.2016. 
године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца примљене су четири понуде. 
            Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 08.08.2016. године, и о томе сачињен 
Записник број II, 404-1-Д-22/16  од 08.08.2016. године. 

На основу Записника о отварању понуда, Комисија је констатовала да су благовремене понуде  
доставили следећи понуђачи:  
      1)  "Sit  Systems"  д.о.о из Београда,  улица Милана Ракића број 1,  број понуде 320/16  од 
02.08.2016.године 

2) "Успон" д.о.о. из Чачка, Градско шеталиште број 57, број понуде 07964/16 од 04.08.2016. 
године 

3) "WINWIN  SHOP"  д.о.о.  изЧачка,  улица Кнеза Васе Поповића број 18,  број понуде ПО910  од 
08.08.2016. године 

4) "MOBILE SOLUTIONPLUS" д.о.о. из Београда, улица Луке Војводића број 33, број понуде 08/2016 
од 08.08.2016.године  
Понуде понуђача "Sit  Systems"  д.о.о.,  "Успон"  д.о.о и "WINWIN  SHOP"  д.о.о.  испуњавају све 

услове из члана 75. и 76. Закона о јавним захтеване конкурсном документацијом. 
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Понуђач "MOBILE SOLUTIONPLUS " д.о.о. није доставио попуњен Образац 12а којим се доказује 
испуњеност свих обавезних услова наведених у члану 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама који су захтевани конкурсном документацијом. 

Комисија за јавну набавку је по основу критеријума економски најповољнија понуда из 
конкурсне документације, понуде понуђача рангирала на следећи начин: 

 
· Број пондера за одређени критеријум ће се израчунавати на следећи начин: 

1) Број бодова за понуђену цену по формули(максимално 80 бодова): 
Ц= ( Цмин/Ц пон)  x 80 
Ц = број остварених бодова на основу понуђене цене 
Цпон= цена понуђача 
Цмин= минимална понуђена цена 
 

Редни 
број 

 
Назив понуђача 

Понуђена 
цена 

 
Број бодова  

   1. 2. 3. 4. 
    1.  "WINWIN SHOP" д.о.о "" 182.940,00 80,00 
    2.  "Успон" д.о.о. 203.700,00 71,84 
    3. "Sit Systems" д.о.о 231.100,00 63,32 
2) Број бодова за рок испоруке по формули (максимално 20 бодова): 

- до 3 дана 20 пондера 
- од 3 до 7 дана  10 пондера 
- од 7 до 10 дана 5 пондера 

 
Редни 
број 

 
Назив понуђача 

Рок испоруке  
Број бодова 

1. 2. 3. 4. 

    1.  "Sit Systems" д.о.о 3 дана 20 
    2.  "Успон" д.о.о. 10 дана 5 

3. "WINWIN SHOP" д.о.о "" 10  дана 5 
 
Економски најповољнија понуда за јавну набавку добара – набавка мобилних телефона, редни број 
јавне набавке II, 404-1-Д-17/14, је понуда: 
  

назив понуђаћа 
 
1 

 
2 

 
 

  
 

 
 

 
 

Укупан број 
бодова 

 
1. "WINWIN SHOP" д.о.о  80,00 5,00      85,00 
2. "Sit Systems" д.о.о 63,32 20,00      83,32 
3. "Успон" д.о.о. 71,84 5,00      76,84 

         На основу изнетог Комисија предлаже Већу да донесе Одлуку као у диспозитиву.  
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
објављивања на Порталу јавних набавки, 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 Републике Србије, сврха уплате: 
такса за ЗЗП; Градска општина Стари град; број јавне набавке II, 404-1-Д-22/16. 
 
Доставити :   
Одељењу за буџет ..... 
Служби за финансијске ...... 
понуђачима (преко Службе) 

 
 ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

        Марко Бастаћ 
 


