
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕПГРАД 
ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП 
УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 
Пдељеое за планираое инвестиције и развпј 
Брпј : VIII-02 404-25-8/2018 
Датум: 09.02.2018.гпд.  
Б а р а ј е в п 
 
 

На пснпву члана 109.став 1. Закпна п јавним набавкама (''Службени гласник РС'' брпј 
124/12,14/2015,68/2015) Председник Градске ппштине Барајевп Слпбпдан Адампвић ,пбјављује 
 

ПБАВЕШТЕОЕ П ПБУСТАВИ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ  
                                  Пбезбеђеое зграде ГП Барајевп 

                                Бр.VIII-02 404-25/2018 
 

1. Назив Наручипца: Градска ппштина Барајевп;  

2. Набавка услуга-Обезбеђеое зграде ГО Барајевп; 

3. Прпцеоена вреднпст:  2.250.000,00 динара без ПДВ-а, 2.700.000,00 динара са ПДВ-пм. 

4. Критеријум за дпделу угпвпра: најнижа ппнуђена цена. 
5. Брпј примљених ппнуда: у ппступку јавне набавке мале вреднпсти  примљене су 2 (две) 

ппнуде. 
6. - Ппнуда ппнуђача „DOBERGARD дпп“, Шкплски трг бр.5, 11000 Бепград  је  благпвремена ппнуда 

ппднета 02.02.2018.гпд. у 08.50ч и заведена ппд бр. VIII-02 404-25/2018 . Ппднета ппнуда је 

пдгпварајућа. Прегледпм ппнуде утврђенп је да је ппнуђач дпставип све тражене дпказе кпји су 

тражени кпнкурснпм дпкумнатцијпм и у складу са захтевима Наручипца. Ппнуђена цена у ппнуди 

је 2.849.920,00 динара без ПДВ-а пднпснп 3.419.904,00 динара са ПДВ-пм  штп прелази 

прпцеоену вреднпст набавке и ппнуду чини неприхватљивпм.   

-Ппнуда ппнуђача „ПМВАТИ дпп“ Бепград, Булевар Зпрана Ђинђића бр.115, 11070 Н.Бепград је  

благпвремена ппнуда ппднета 05.02.2018.гпд. у  10.55ч и заведена ппд бр. VIII-02 404-25/2018 . 

Ппднета ппнуда је пдгпварајућа. Прегледпм ппнуде утврђенп је да је ппнуђач дпставип све 

тражене дпказе кпји су тражени кпнкурснпм дпкумнатцијпм и у складу  са захтевима Наручипца. 

Ппнуђена цена у ппнуди је 2.487.840,00 динара без ПДВ-а пднпснп 2.985.408,00 динара са ПДВ-

пм  штп прелази прпцеоену вреднпст набавке и ппнуду чини неприхватљивпм.   

7. Датум дпнпшеоа пдлуке п пбустави ппступка : 09.02.2018.гпдине ппд завпдним брпјем 
VIII-02 404-25-7/2018; 

8. Разлпг пбуставе: У складу са чланпм 109. став 1.ЗЈН Кпмисија пбразпвана за предметну 
јавну набавку кпнстатује да у ппступку јавне набавке услуге –Обезбеђеое зграде ГО 
Барајевп, нису испуоени услпви за дпделу угпвпра јер није прибављена ни једна 
прихватљива ппнуда 

9. Ппнављаое ппступка пбавиће се кад се стекну услпви за ппкретаое нпвпг ппступка. 
 

 


