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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕПГРАД 

ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП 

УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

Пдељеое за планираое инвестиције и развпј 

Брпј: VIII-02 404-180-7/2019 

Датум: 06.02.2020.гпд. 

Б а р а ј е в п 

 

 На пснпву члана 108. Закпна п јавним набавкама (Сл.гласник РС 

124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја п стручнпј пцени ппнуда у ппступку јавне набавке 

мале вреднпсти брпј VIII-02 404-180-6/2019, пдгпвпрнп лице Наручипца дпнпси 

 

П Д Л У К У 

п дпдели угпвпра 

 

 ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ УГОВОР са МИ-МИ инжиоеринг, Маријане Грегпран 53/34, 11000 Бепград 

је прихватљива ппнуда, (Ппдаци ппнуђача   су МБ: 64570455, ПИБ: 109994644) чија је 

(прихватљива) Ппнуда бр. VIII-02-404-180/2019 пд 23.01.2020.гпд.(кпд Ппнуђача бр. 07/20. 

пд 11.01.2020.гпдине), пцеоена кап најппвпљнија за ппступак јавне набавке мале 

вреднпсти са циљем закључеоа угпвпра бр. VIII-02-404-180-8/2019 - Прибављаое техничке 

дпкументације за рушеое пбјекта –Дпма културе у Мељаку –ГО Барајевп, за пптребе 

Наручипца, ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО.  

Ппменути Ппнуђач је свпјпм ппнудпм ппнудип цену пд 119.200,00 динара без ПДВ-а, 

пднпснп 143.040,00 динара са ПДВ-пм  рпк важеоа ппнуде пд 90 дана пд дана птвараоа 

ппнуда, рпкпм извршеоа услуге 15 календарских дана пд дана пбпстранпг пптписиваоа 

угпвпра, пппуоену Ппнуду у свему пп упутству из кпнкурсне дпкументације и 

дпстављеним дпказима п испуоеоу свих пбавезних и дпдатних услпва у складу са 

чланпвима 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН ппстављених у предметнпј Кпнкурснпј 

дпкументацији 

Пдлуку у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа пбјавити на Ппрталу јавних набавки и 

сајту ГП Барајевп. 

П б р а з л п ж е о е 

 

 На пснпву Одлуке п ппкретаоу јавне набавке бр.VIII-02-404-180-1/2019 пд 

26.12.2019.гпдине, Ппзива за ппднпшеое ппнуда пд 26.12.2019.гпдине, спрпведен је 

ппступак јавне набавке мале вреднпсти у складу са чланпм 32. Закпна п јавним набавкама 

(Сл.гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015) - Прибављаое техничке дпкументације за 
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рушеое пбјекта – Дпма културе у Мељаку – ГО Барајевп, ОРН: 71000000 –Архитектпнске, 

грађевинске, инжеоерске и инспекцијске услуге. 

 

А. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

1. Назив Наручипца: Градска ппштина Барајевп. 

2. Адреса Наручипца: Светпсавска брпј 2, 11460 Барајевп. 

3. Редни брпј јавне набавке: VIII-02 404-180/2019 

4. Предмет јавне набавке: Прибављаое техничке дпкументације за рушеое пбјекта –Дпма 

културе у Мељаку –ГО Барајевп, ОРН: 71000000 –Архитектпнске, грађевинске, инжеоерске 

и инспекцијске услуге. 

5. Врста ппступка: Отвпрени ппступак 

6. Ппцеоена вреднпст јавне набавке: 125.000,00 без ПДВ-а динара без ПДВ-а, 150.000,00 са 

ПДВ-пм . 

7. Критеријум избпра најппвпљније ппнуде: Најнижа ппнуђена цена. 

Б. ПРПЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПЦЕНА И РАНГИРАОЕ ППНУДА 

 

1. Ппзив за ппднпщеое ппнуда 

 У складу са чланпм 39.Закпна п јавним набавкама, Ппзив за ппднпшеое ппнуда у 

ппступку јавне набавке мале вреднпсти бр.VIII-02 404-180/2019, је дана 26.12.2019.гпд. 

пбјављен на Ппрталу јавних набавки кап и на интернет страници Наручипца 

www.barajevo.org.rs. 

 Рпк за дпстављаое ппнуда утврђен је ппзивпм зa ппднпшеое ппнуда и бип је 

дана 30.01.2020.гпдине дп 12,00 часпва. 

2. Приспеле ппнуде ппнуђаша 

 Кпмисија задужена за спрпвпђеое јавне набавке је кпнстатпвала да су на адресу 

наручипца у наведенпм рпку приспеле ппнуде и тп кап: 

Неблагпвреме ппнуде ппднели су следећи ппнуђаши: 

Ред. 

брпј. 

Назив,седищте и пблик 

прганизпваоа ппнуђаша 

Делпвпдни 

брпј 

Датум ппднпщеоа 

ппнуда 

Време 

1. / / / / 

 

Благпвремене ппнуде ппднели су следећи ппнуђаши, према редпследу пријема: 

 

Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена 

Назив ппнуђаша или щифра Датум пријема Сат 

VIII-02-404-180/2019 МИ-МИ инжиоеринг, Маријане 

Грегпран 53/34, 11000 Бепград 

23.01.2020. гпд. 08.34 ч 

http://www.barajevo.org.rs/
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VIII-02-404-180/2019 КРИП ИНЖИОЕРИНГ дпп, Булевар 

Марщала Тплбухина 40, 11070 Нпви 

Бепград 

29.01.2019. гпд. 08.07 ч 

 

 

 Ппступак птвараоа ппнуда је спрпведен пдмах пп истеку рпка за дпстављаое 

ппнуда дана 30.01.2020.гпдине са ппчеткпм у 13,00 часпва, а пкпнчан је истпг дана у 13.20 

часпва. 

 Отвараоу ппнуда су присуствпвали пвлашћени представници ппнуђача кпји су 

ппднели свпја пунпмпћја: 

Ред.брпј Ппнуђаш Представник Пунпмпћје брпј 

1. / / / 

 

3. Преглед ппнуда 

 Накпн птвараоа ппнуда Кпмисија је извршила детаљан преглед ппнуда, стручну 

пцену  и кпнстатпвала следеће: 

-Ппнуда ппнуђаша  МИ-МИ инжиоеринг, Маријане Грегпран 53/34, 11000 Бепград је 

прихватљива ппнуда. Ппнуда је стигла благпвременп 23.01.2020.гпд. у 08.34 ч и заведена 

ппд бр. VIII-02 404-180/2019. Прегледпм ппнуде утврђенп је да је ппнуда  ппнуђача 

пдгпварајућа, да испуоава техничке  захтеве Наручипца кап и да су  дпкази п испуоаваоу 

услпва за учешће у предметнпј јавнпј набавци кпји су тражени кпнкурснпм 

дпкументацијпм дпстављени. Укупна вреднпст у ппнуди је 119.200,00 динара без ПДВ-а 

пднпснп 143.040,00 динара са ПДВ-пм. Извршена је рачунска кпнтрпла ппнуде и није 

упчена ни једна рачунска грешка. 

 

-Ппнуда ппнуђаша  КРИП ИНЖИОЕРИНГ дпп, Булевар Марщала Тплбухина 40, 11070 

Нпви Бепград је прихватљива ппнуда. Ппнуда је стигла благпвременп 29.01.2020.гпд. у 

08.07 ч и заведена ппд бр. VIII-02 404-180/2019. Прегледпм ппнуде утврђенп је да је 

ппнуда  ппнуђача пдгпварајућа, да испуоава техничке  захтеве Наручипца кап и да су  

дпкази п испуоаваоу услпва за учешће у предметнпј јавнпј набавци кпји су тражени 

кпнкурснпм дпкументацијпм дпстављени. Укупна вреднпст у ппнуди је 125.000,00 динара 

без ПДВ-а пднпснп 150.000,00 динара са ПДВ-пм. Извршена је рачунска кпнтрпла ппнуде и 

није упчена ни једна рачунска грешка. 

 

4. Пцена ппнуда 

Извршена је рачунска кпнтрпла ппнуде и није упчена ни једна рачунска грешка. 
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Кап критеријум за избпр најппвпљније ппнуде у кпнкурснпј дпкументацији пдређен је 

критеријум НАЈНИЖА ППНУЂЕНА ЦЕНА.  

5. Предлпг кпмисије за јавну набавку 

 Кпмисија за јавне набавке је накпн извршене стручне пцене ппнуда кпнстатпвала 

да је  Ппнуда ппнуђаша  МИ-МИ инжиоеринг, Маријане Грегпран 53/34, 11000 Бепград 

са укупнпм ппнуђенпм  ценпм пд 125.000,00 динара без ПДВ-а, пднпснп 150.000,00 

динара са ПДВ-пм, рпкпм важеоа ппнуде пд 90 дана пд дана птвараоа ппнуда, рпкпм 

извршеоа услуге 15календарских дана пд дана пбпстранпг пптписиваоа угпвпра, 

пппуоенпм Ппнудпм у свему пп упутству из кпнкурсне дпкументације и дпстављеним 

дпказима п испуоеоу свих пбавезних услпва у складу са чланпвима 75. . а у вези члана 77. 

ЗЈН ппстављених у предметнпј Кпнкурснпј дпкументацији, ПРИХВАТЉИВА ппнуда у смислу 

члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и ппнудпм без битних недпстатака у вези члана 106. ЗЈН, те 

преппручује пдгпвпрнпм лицу да ппнуду пвпг ппнуђача изабере кап најппвпљнију и са 

оим закључи угпвпр. 

 

 

Пдгпвпрнп лице је прихватип предлпг Кпмисије те на пснпву истпг дпнелп Пдлуку п 

дпдели угпвпра кап у дисппзитиву (изреци). 

На пснпву свега изнетпг пдлушенп је кап у изреци. 

ППУКА (упутствп п правнпм средству):  

Ппсле дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра рпк за ппднпшеое захтева за заштиту права је 

десет  дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 

Захтевпм за заштиту права не мпгу се пспправати радое наручипца предузете у ппступку 

јавне набавке, акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 

ппднпшеое пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп 

пре истека тпг рпка. 

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за заштиту права пд стране 

истпг ппднпсипца захтева, у оему се не мпгу пспправати радое наручипца за кпје је 

ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпшеоа претхпднпг захтева. 

Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља 

Републишкпј кпмисији. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активнпсти наручипца у ппступку јавне набавке 

у складу са пдредбама члана 150. Закпна. 

Захтев за заштиту права мпра да садржи све елементе предвиђене у шлану 151. став 1. ЗЈН. 

Ппднпсилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права дпстави дпказ 

п уплати таксе у кпме је наведен назив уплатипца, у изнпсу пд 120.000,00 динара, на жирп 

рачун брпј: 840-30678845-06, шифра плаћаоа: 153 или 253, ппзив на брпј: VIII-02 404-
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180/2019, прималац: „Бучет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП, ГП "Барајевп", ЈНМВ са 

циљем дпделе угпвпра (услуга) бр. VIII-02 404-180/2019. 

Дпказ мпра садржати пптпис пвлашћенпг лица субјекта пвлашћенпг за пбављаое платнпг 

прпмета са видљивим датумпм реализације уплате. 

 

Службеница за јавне набавке 

 

--------------------------------------- 

Сузана Вујић 

 

Начелница Одељеоа за планираое, 

инвестиције и развпј 

 

---------------------------------------- 

Наташа Роак Илић 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГО БАРАЈЕВО 

_______________________ 

                                                                                                                        Слпбпдан  Адампвић 

 

 

 


