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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-69/2017 

Датум: 28.8.2017. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама  

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

Градска општина Врачар објављује: 

 

 

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д Е  

 

 

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:  

 

Услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на инвестиционом одржавању 

фасада стамбених зграда на Врачару (Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге 

пројектовања у архитектури – 71220000). 

 

Предмет јавне набавке обликован је у девет партија и то: 

 

- партија 1: услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на инвестиционом 

одржавању фасада стамбених зграда у улицама Кнеза Милоша 15, Кнеза Милоша 19 и Крунска 

22а; 

- партија 2: услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на инвестиционом 

одржавању фасада стамбених зграда у улицама Светозара Марковића 12, Десанке Максимовић 

5, Краља Милутина 12 и Београдска 44б; 

- партија 3: услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на инвестиционом 

одржавању фасада стамбених зграда у улицама Кнегиње Зорке 64, Алексе Ненадовића 28 и 

Алексе Ненадовића 36; 

- партија 4: услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на инвестиционом 

одржавању фасада стамбених зграда у улицама Кнегиње Зорке 38, Смиљанићева 14 и Коче 

Капетана 9; 

- партија 5: услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на инвестиционом 

одржавању фасада стамбених зграда у улицама Макензијева 28, Светог Саве 12 и Светог Саве 

30; 
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- партија 6: услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на инвестиционом 

одржавању фасада стамбених зграда у улицама Кнегиње Зорке 16, 16а и 16б, Катанићева 18 и 

Катанићева 20; 

- партија 7: услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на инвестиционом 

одржавању фасада стамбених зграда у улицама Скерлићева 26 и 28, Крушедолска 13, 

Патријарха Варнаве 45 и Стојана Протића 43; 

- партија 8: услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на инвестиционом 

одржавању фасада стамбених зграда у улицама Максима Горког 1а, Максима Горког 1б и 

Каленићева 6; 

- партија 9: услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на инвестиционом 

одржавању фасада стамбених зграда у улицама Веле Нигринове 2, Веле Нигринове 18 и 

Милешевска 38. 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

 

Економски најповољнија понуда са следећим елементима: 

 

- најнижа понуђена цена – 70 пондера 

- најкраћи рок извршења услуге – 20 пондера 

- авансно плаћање:  

1. уколико понуђач не захтева авансно плаћање – 10 пондера 

2. уколико понуђач захтева авансно плаћање у износу од 1% - 25% од укупне понуђене цене – 

5 пондера 

3. уколико понуђач захева авансно плаћање у износу од 26% - 50% од укупне понуђене цене – 

3 пондера. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: 

 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца http://www.vracar.org.rs/. 

 

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:   

 

Рок за подношење понуда истиче у 9
00 

часова у уторак, 5.9.2017. године. Први дан рока за 

подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за подношење понуда.  

 

Адреса за подношење понуда је: Градска општина Врачар, Управа градске општине, Служба 

за финансијске и заједничке послове, Његошева 77, Београд или лично, у писарници 

Наручиоца на наведеној адреси. 

 

Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком: 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

„ЈНМВ број 404/2-69/2017 - Услуга израде предмера и предрачуна за фасаде“ 

КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ  

 

Место, време и начин отварања понуда:  

 

Отварање понуда биће одржано у уторак 5.9.2017. године, са почетком у 10
00

 часова у Београду, у 

управној згради Градске општине Врачар, Његошева 77/II спрат, сала Већа градске општине.  

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

подносилаца понуда. 
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Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 

33/97 и 31/2001 и „Службени гласник Републике Србије“ број 30/2010). 

 

Услови под којима представници подносилаца понуда могу учествовати у поступку 

отварања понуда: дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о јавним 

набавкама.   

 

Рок за доношење одлуке: Законски рок 

 

Лице за контакт: 

 

Мирјана Марић, дипл. правник и Владимир Тадић, дипл. правник   

Број телефакса: 011/3081-581  

Aдресe електронске поште: m.maric@vracar.rs и v.tadic@vracar.rs  
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