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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
        ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 
             Веће Градске општине 
I-03, Број: 020-3-289/16 – 02.06.2016.године 
                Београд, Македонска 42 
 Скп1 
 

ВећеГрадске општине Стари град,на седници одржанојдана 02.06.2016. 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.   и члана  36.  став 1.  тачка 3.  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 
     

ОДЛУКУ  
О  ДОДЕЛИ УГОВОРА 

             БИРА СЕ,као најповољнија, понуда број 661 од 31.05.2016.године, понуђача „Нови град 
инжењеринг“ д.о.о, из Београда, улица Јасмина број 38, која је достављена у преговарачком  
поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку извођења радова на замени 
кровног покривача и дрвених елемената крова оштећених у пожару стамбене зграде у улици 
Гундулићев венац број 8 у Београду у износу од 2.272.200,00 динара без пдв-а. Укупна вредност радова 
са пдв-ом који, у складу са важећим прописима обрачунава и плаћа Градска општина Стари град, 
износи 2.726.640,00 динара (2.272.200,00 дин.+ пдв од 454.440,00 динара). 

      Исплата уговорене вредности услуга која су предмет јавне набавке,  биће извршена са рачуна 
Буџета општине Стари град, програм 2, програмска активностз 0602-0001 економска класификација 484, 
на основу Закључка председника Градске општине Стари град број 020-1-294/16 од 26.05.2016. 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 је преговарачки поступак јавне набавке без објављивања 
позива за подношење понуда за набавку извођења радова на замени кровног покривача и дрвених 
елемената крова оштећених у пожару стамбене зграде у улици Гундулићев венац број 8  у Београду,  
јавна набавка број  II,404-1-Р-14/16,  чија је процењена вредност 2.395.000,00 динара, без обрачунатог 
припадајућег пореза. 
Предметом набавке нису обухваћени зидарски радови који су грешком наведени у предмеру радова 
односно конкурсној документацији на основу које је спроведен поступак набавке.  
Примењујући одредбе члана 29.  у вези са чланом 6.  Закона о одржавању стамбених зграда,  Градска 
општина Стари град је предузела хитне мере за санацију крова на згради у улици Гундулићев венац бр. 
8,  оштећеног у пожару који се догодио 25.04.2016.  године,  да би спречила угрожавање безбедности 
људи и имовине. Од стране Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Полицијске управе 
за град Београд, Управе криминалистичке полиције, Одељења за увиђајно–оперативне послове 
извршен је увиђај на лицу места дана 25.04.2016. године. Одељења за грађевинску инспекцију општине 
сачинило је Записник бр.356-257/16 од 16.05.2016.године и донело Решење бр.356-257/16 од 
17.05.2016. године, којим је станарима зграде наложено хитно предузимање нужних мера на 
отклањању опасности од урушавања нагореле кровне конструкције и рушења зидова.  Будући да 
станари нису тренутно у могућности да својим средствима финансирају извођење радова o чему су 
обавестили Градску општину Стари град својим дописом од 17.05.2016.године, било је нужно да 
општина, у складу са важећим прописима, предузме потребне мере заштите и санације оштећења на 
згради.  У том циљу општина се обратила Управи за јавне набавке,  својим захтевом бр.820  од 
17.05.2016.године, тражећи сагласност за спровођење преговарачког поступка без јавног оглашавања 
за извођење потребних радова, а у складу са чланом 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. 
Управа за јавне набавке дала је сагласност за спровођење преговарачког поступка својим Мишљењем 
број 404-02-1641/16 од 24.05.2016. године. 
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 Дана 30.05.2016.године позив за подношење понуда и учествовање у преговарачком поступку 
упућен је понуђачима "Нови град инжењеринг" д.о.о из Београда, улица Јасмина, број 38, " Бимбо" д.о.о 
из Београда, Сремчица улица Београдска број 229, "Станојевић градња" из Витојеваца улица 
Партизански пут бб и "Изолинвест" д.о.о из Београда улица Волгина број 73. 
 До истека роказа подношење понуда наведеног у позиву за подношење понуда на адресу 
наручиоца примљене су три понуде.  
 Поступак јавног отварања понуда је спроведен 01.06.2016.  године,  у присуству Комисије за 
јавну набавку која је образована решењем Већа Градсе општине број 020-3-272/16 од 26.05.2016. 
године,  и о томе сачињен Записник број II,404-1-Р-14/16 од 01.06.2016. године.  

На основу Записника о отварању понуда, Комисија је констатовала да су благовремене понуде   
доставили понуђачи:  

· "Нови град инжењеринг" д.о.о из Београда, улица Јасмина, број 38 
· " Бимбо" д.о.о из Београда, Сремчица улица Београдска број 229 
· "Изолинвест" д.о.о из Београда улица Волгина број 73 

 Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:   
1. "  Бимбо"  д.о.о из Београда,  Сремчица улица Београдска број 229  (  број понуде 37-2016  од 

01.06.2016. године), понуђена цена 3.010.000,00 динара без пдв-а 
2. "Нови град инжењеринг" д.о.о из Београда, улица Јасмина, број 38 ( број понуде 661 од 31.05.2016. 

године), понуђена цена 2.614.200,00 динара без пдв-а. 
3. "Изолинвест"д.о.о. из Београда улица Волгина број 73 ( број понуде 112-ИБ од 31.05.2016. године), 

понуђена цена 2.902.200,00 динара без пдв-а. 
 Након отврања понуда Комисија за јавну набавку констататовала је да предметом набавке нису 
обухваћени зидарски радови који су грешком наведени у предмеру радова односно конкурсној 
документацији на основу које је спроведен поступак набавке о чему су овлашћени представници 
понуђача обавештени на јавном отварању понуда. 
 Комисија за јавну набавку позвала је овлашћене представнике понуђача да се изјасне да ли ће 
понудити евентуални попуст на износ цене које су дате у основној понуди и о томе је сачињен Записник 
о преговарању. 
 Овлашћени представник понуђача "Бимбо“ д.о.о дао је изјаву изјаву да je сада понуђена цена за 
извођење радова 2.609.600,00 динара без пдв-а. 
 Овлашћени представник понуђача "Нови град инжењеринг“ д.о.о дао је изјаву да je сада 
понуђена цена за извођење радова 2.272.200.00 динара без пдв-а. 
 Овлашћени представник понуђача "Изолинвест“ д.о.о није присуствовао јавном отварању понуда, 
као ни у преговарачком поступку. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија је приступила стручној оцени понуда и 
том приликом констатовала следеће: сва три понуђача садрже сву захтевану документацију у складу са 
Законом о јавним набавкама. 
 Комисија за јавну набавку извршила је рангирање понуда применом критеријума најнижа 
понуђена цена: 
Понуђач Понуђена цена 

"Бимбо“ д.о.о 

 
2.609.600,00 динара без пдв-а

 

"Изолинвест“ д.о.о 
2.502.200,00 динара без пдв-а

 
 
"Нови град инжењеринг" д.о.о 

 
2.272.200,00 динара без пдв-а 

На основу свега изнетог Веће је донело 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 исте на порталу Управе за јавне набавкее,  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 
набавкеII,404-1-Р-14/16.   

 
Доставити:                   
Одељењу за буџет .....  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
Служби за финансијске .......     Марко Бастаћ 
понуђачима (преко Службе) 
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