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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-17/2017 

Датум: 4.4.2017. године  

Београд, Његошева 77     

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник Републике Србије”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

oбјављује се: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   З А К Љ У Ч Е Н И М                                                                                    

У Г О В О Р И М А 

 

Назив наручиоца: Градска општина Врачар 

 

Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/ 

 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

 

Врста предмета: Услуге 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки:  

 

Предмет поступка je услуга израде идејних пројеката за потребе Градске општине Врачар и 

установа чији је општина оснивач. 

 

Предмет јавне набавке обликoван је у пет партија и то: 

 

- партија 1: услуга израде идејног пројекта за реконструкцију базена у одмаралишту ,,Шупља 

стена“; 

- партија 2: услуга израде идејног пројекта за реконструкцију свлачионице са тушевима у 

одмаралишту ,,Шупља стена“; 

- партија 3: услуга израде идејног пројекта за реконструкцију кровне терасе управне зграде 

Градске општине Врачар; 

- партија 4: услуга израде идејног пројекта за санацију једног бунгалова у одмаралишту ,,Шупља 

стена“; 

- партија 5: услуга израде идејног пројекта за извођење радова на замени фасадне столарије на 

објекту СРОЦ „Врачар“. 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге пројектовања у архитектури – 71220000.   

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена на начин утврђен Конкурсном 

документацијом. 

 

 

http://www.vracar.org.rs/
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Уговорена вредност:        

 

Укупна уговорена вредност јавне набавке износи 783.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 857.000,00 динара са порезом на додату вредност, а по партијама: 

 

- партија 1: услуга израде идејног пројекта за реконструкцију базена у одмаралишту ,,Шупља 

стена“ – 135.000,00 динара. Понуђач није у систему ПДВ; 

- партија 2: услуга израде идејног пројекта за реконструкцију свлачионице са тушевима у 

одмаралишту ,,Шупља стена“ – 121.000,00 динара. Понуђач није у систему ПДВ; 

- партија 3: услуга израде идејног пројекта за реконструкцију кровне терасе управне зграде 

Градске општине Врачар – 250.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

300.000,00 динара са порезом на додату вредност; 

- партија 4: услуга израде идејног пројекта за санацију једног бунгалова у одмаралишту ,,Шупља 

стена“ – 120.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 144.000,00 динара са 

порезом на додату вредност; 

- партија 5 – услуга израде идејног пројекта за извођење радова на замени фасадне столарије на 

објекту СРОЦ „Врачар“ – 157.000,00 динара. Понуђач није у систему ПДВ. 

  

Број примљених понуда: Примљено је по 6 понуда за свих 5 партија. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

Највиша понуђена цена за партију 1 износи 598.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 717.600,00 динара са порезом на додату вредност, а на најнижа понуђена цена за партију 1 

износи 135.000,00 динара. 

 

Највиша понуђена цена за партију 2 износи 380.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 456.000,00 динара са порезом на додату вредност, а на најнижа понуђена цена за партију 2 

износи 120.000,00 динара. 

 

Највиша понуђена цена за партију 3 износи 450.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 540.000,00 динара са порезом на додату вредност, а на најнижа понуђена цена за партију 3 

износи 250.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 300.000,00 динара са порезом на 

додату вредност. 

 

Највиша понуђена цена за партију 4 износи 198.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 237.600,00 динара са порезом на додату вредност, а на најнижа понуђена цена за партију 4 

износи 120.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 144.000,00 динара са порезом на 

додату вредност. 

 

Највиша понуђена цена за партију 5 износи 545.000,00 динара, а на најнижа понуђена цена за 

партију 5 износи 157.000,00 динара. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1 износи 598.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 717.600,00 динара са порезом на додату вредност, а на најнижа 

понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1 износи 135.000,00 динара. 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2 износи 380.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 456.000,00 динара са порезом на додату вредност, а на најнижа 

понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2 износи 121.000,00 динара. 
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Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3 износи 450.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 540.000,00 динара са порезом на додату вредност, а на најнижа 

понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3 износи 250.000,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 300.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4 износи 198.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 237.600,00 динара са порезом на додату вредност, а на најнижа 

понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4 износи 120.000,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 144.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 5 износи 350.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 420.000,00 динара са порезом на додату вредност, а на најнижа 

понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 5 износи 157.000,00 динара. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.3.2017. године 

 

Датум закључења уговора: 

  

- партија 1: 28.3.2017. године; 

- партија 2: 28.3.2017. године; 

- партија 3: 30.3.2017. године; 

- партија 4: 30.3.2017. године; 

- партија 5: 28.3.2017. године. 

 

Основни подаци о добављачима:  

 

- партија 1: ,,РФ ИНЖЕЊЕРИНГ“ РАДЕНКО ФИЛИПОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ, ПИБ: 109446820, МАТИЧНИ БРОЈ: 64177630; 

- партија 2: ,,РФ ИНЖЕЊЕРИНГ“ РАДЕНКО ФИЛИПОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ, ПИБ: 109446820, МАТИЧНИ БРОЈ: 64177630; 

- партија 3: ,,HOME PLAN“ ДОО, БЕОГРАД, ПИБ: 103879023, МАТИЧНИ БРОЈ: 20043091; 

- партија 4: ,,HOME PLAN“ ДОО, БЕОГРАД, ПИБ: 103879023, МАТИЧНИ БРОЈ: 20043091; 

- партија 5: ,,РФ ИНЖЕЊЕРИНГ“ РАДЕНКО ФИЛИПОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ, ПИБ: 109446820, МАТИЧНИ БРОЈ: 64177630. 

 

Период важења уговора: Од дана потписивања до испуњења свих уговорених обавеза.   

 

 

 


