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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-69/2017 

Датум: 19.9.2017. 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 је услуга израде техничког описа, предмера и предрачуна радова на 

инвестиционом одржавању фасада стамбених зграда на Врачару. 

 

Предмет јавне набавке обликoван 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 

Кнегиње Зорке 48; 

- 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; 

- 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; 
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- 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. 

 

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

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је 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. 

 

Уговорена вредност:        

 

Укупна уговорена вредност јавне набавке износи 651.000,00 динара без пореза на додату вредност,  

односно 781.200,00 динара са порезом на додату вредност, а по партијама:    

 

- 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 

Кнегиње Зорке 48 – 205.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 246.000,00 

динара са порезом на додату вредност;     

- 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 – 198.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 237.600,00 динара са порезом на 

додату вредност; 

- 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 – 248.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 297.600,00 динара са порезом на додату вредност.   

   

Број примљених понуда: Примљена је по 1 понуда за партије 3, 5 и 7. За партије 1, 2, 4, 6, 8 и 9 

није примљена ниједна понуда понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

Како је примљена по једна понуда за партије 3, 5 и 7 највиша и најнижа понуђена цена су исте а по 

партијама износе: 

- за партију 3 – 205.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 246.00,00 динара са 

порезом на додату вредност; 

- за партију 5 – 198.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 237.600,00 динара са 

порезом на додату вредност; 
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- за партију 7 – 248.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 297.600,00 динара са 

порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

Како је понуда примљена за партије 3, 5 и 7 и прихватљива, највиша и најнижа понуђена цена су 

исте а по партијама износе: 

- за партију 3 – 205.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 246.00,00 динара са 

порезом на додату вредност; 

- за партију 5 – 198.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 237.600,00 динара са 

порезом на додату вредност; 

- за партију 7 – 248.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 297.600,00 динара са 

порезом на додату вредност. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.9.2017. године 

 

Датум закључења уговора: 

  

- партија 3: 19.9.2017. године; 

- партија 5: 19.9.2017. године; 

- партија 7: 19.9.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

 

,,БМСК“ ДОО БЕОГРАД, ВИСОКОГ СТЕВАНА 43А, МАТИЧНИ БРОЈ: 17322532, ПИБ: 

100057015 

 

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

 

 

 


