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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

ПРЕДСЕДНИК 

Број: 920-241/2018-VIII 

Датум: 23.11.2018. године 

Београд, Његошева 77 

  

 

Председник Градске општине Врачар, на основу члана 108. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у вези са чланом 33. 

став 1. тачка 5) Статута Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“ број 57/2015 – 

пречишћен текст и 134/2016), д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ 

ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА НА ЛИФТОВИМА 

 

Интерни број ЈН:  404/2-80/2018  

Редни број ЈН:  1.2.12/2018 

 

1. Предмет поступка је услуга редовног одржавања и отклањања кварова на лифтовима (Назив и 

ознака из Општег речника набавки: Услуге одржавања лифтова – 50750000). 

  

2. Додељује се уговор понуђачу ,,БАЛКАН ЛИФТ КОМЕРЦ“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ 

БРОЈ: 07909713, ПИБ: 100206189  као најповољнијем понуђачу у предметном поступку јавне 

набавке.   

 

3. Укупна вредност јавне набавке не сме прећи износ од 400.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 480.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

4.  Плаћање ће се извршити на основу Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. 

годину („Службени лист града Београда“ број 107/17 и 46/18), односно одговарајућих решења о 

тромесечном плану извршења буџета Градске општине Врачар, Програм 15, Програмска 

активност 0602-0001, Раздео 6, Глава 1, ЈБКЈС 04404, Функција 130, ВР21, Економска 

класификација 425, односно одговарајуће позиције у буџету Градске општине Врачар за 2018. и 

2019. годину, као и ангажовањем средстава текуће резерве на одговарајућим позицијама за 

2018. и 2019. годину. 

 

5. На основу ове Одлуке ће, у складу са одредбама чланова 112. и 113. Закона о јавним набавкама               

бити закључен уговор са понуђачем ,,БАЛКАН ЛИФТ КОМЕРЦ“ ДОО БЕОГРАД, ЉУБЕ 

ДИДИЋА 28, МАТИЧНИ БРОЈ: 07909713, ПИБ: 100206189. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е   

 

На основу указане потребе Градске општине Врачар за услугом редовног одржавања и отклањања 

кварова на лифтовима, на основу чланова 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у вези са чланом 33. став 1. тачка 5) Статута 

Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“ број 57/2015 – пречишћен текст и 

134/2016), дана 22.10.2018. године председник Градске општине Врачар донео је Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности услуге одржавања лифтова у управној згради 

Градске општине Врачар број 920-241/2018-VII. 
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Процењена вредност јавне набавке износи 400.000,00 динара без пореза на додату вредност.        

 

Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда са следећим 

елементима:  

 

 eлемент I – најнижа понуђена цена за месечно одржавање и сервисирање – 75 пондера; 

 елемент II – најнижа понуђена цена ефективног радног сата за хитне интервенције у 

редовно радно време, радним даном од 7,30 до 15,30 часова – 10 пондера; 

 елемент III – најнижа понуђена цена ефективног радног сата за хитне интервенције ван 

радног времена, нерадним даном и празником – 10 пондера; 

 елемент IV – најнижа понуђена цена за сваки долазак и одлазак за хитне интервенције у 

редовно радно време, радним даном од 7,30 до 15,30 часова и за хитне интервенције ван 

радног времена, нерадним даном и празником – 5 пондера. 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности услуге редовног одржавања и 

отклањања кварова на лифтовима образована је Решењем председника Градске општине Врачар 

број 920-242/2018-VIII од 22.10.2018. године.  

 

Наручилац је објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних 

набавки, као и на својој интернет страници.  

 

До истека рока за подношење понуда, до 15.11.2018. године до 10,00 сати, поднете су следеће 

понуде:    

 

- ,,БАЛКАН ЛИФТ КОМЕРЦ“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 07909713, ПИБ: 100206189; 

- ,,VMPS“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 17376802, ПИБ: 101670633. 

 

Понуде су поднете у свему како следи: 

 

I) ПОНУЂАЧ: ,,БАЛКАН ЛИФТ КОМЕРЦ“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 07909713, 

ПИБ: 100206189 

Начин подношења понуда: Самостална понуда 

ПОНУДА БРОЈ: 300-043/18 од 15.11.2018. године 

 

Услови понуде: 

 

 

1. ЦЕНА: 

 

1.1. Цена редовног одржавања и отклањања кварова на лифтовима износи: 21.000,00    

            динара без ПДВ 

 

Цена редовног одржавања и отклањања кварова на лифтовима износи: 25.200,00    

динара са ПДВ.  

 

1.2. Износ нормe – часа рада када је за отклањање квара неопходна замена делова: 

     

– цена ефективног радног сата за хитне интервенције у редовно радно време, радним даном 

од 7,30 до 15,30 часова износи 900,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.080,00 

динара са порезом на додату вредност; 

– цена ефективног радног сата за хитне интервенције ван радног времена, нерадним даном 

и празником износи 900,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.080,00 динара са 

порезом на додату вредност; 



 

Ознака: К.2.01-4 Страна 3 од 5 

 

– цена за сваки долазак и одлазак за хитне интервенције у редовно радно време, радним 

даном од 7,30 до 15,30 часова, и за хитне интервенције ван радног времена, нерадним даном и 

празником износи 900,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.080,00 динара са 

порезом на додату вредност. 

 

2. РОК ПЛАЋАЊА РАЧУНА: 45 календарских дана од дана пријема рачуна 

  
3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуда 

 

II) ПОНУЂАЧ: ,,VMPS“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 17376802, ПИБ: 101670633 

Начин подношења понуда: Самостална понуда 

ПОНУДА БРОЈ: 164/18 од 14.11.2018. године 

 

Услови понуде: 

 

1.        ЦЕНА: 

 

1.1      Цена редовног одржавања и отклањања кварова на лифтовима износи: 21.000,00 

           динара без ПДВ 

 

Цена редовног одржавања и отклањања кварова на лифтовима износи: 25.200,00 

динара са ПДВ.  

 

1.2      Износ нормe – часа рада када је за отклањање квара неопходна замена делова: 

     

– цена ефективног радног сата за хитне интервенције у редовно радно време, радним даном 

од 7,30 до 15,30 часова износи 800,00 динара без пореза на додату вредност, односно 960,00 

динара са порезом на додату вредност; 

– цена ефективног радног сата за хитне интервенције ван радног времена, нерадним даном 

и празником износи 850,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.020,00 динара са 

порезом на додату вредност; 

– цена за сваки долазак и одлазак за хитне интервенције у редовно радно време, радним 

даном од 7,30 до 15,30 часова, и за хитне интервенције ван радног времена, нерадним даном и 

празником износи 1.900,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.280,00 динара са 

порезом на додату вредност. 

 

2.       РОК ПЛАЋАЊА РАЧУНА: 30 календарских дана од дана пријема рачуна 

  
3.       РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуда 

 

Након отварања поднетих понуда и констатовања документације у склопу истих, сачињен је 

Записник о отварању понуда који је уручен присутним овлашћеним представницима понуђача. 

 

Комисија је потом приступила детаљном прегледу и стручној оцени понуда. 

 

Комисија је наставила преглед и стручну оцену понуда и утврдила да понуде понуђача ,,БАЛКАН 

ЛИФТ КОМЕРЦ“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 07909713, ПИБ: 100206189 и ,,VMPS“ 

ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 17376802, ПИБ: 101670633 испуњавају све обавезне 

законске услове и додатне услове Наручиоца, те их је оценила као прихватљиве.   

 

Комисија је затим приступила пондерисању прихватљивих понуда на начин предвиђен 

Конкурсном документацијом. 
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 ,,БАЛКАН ЛИФТ КОМЕРЦ“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 07909713, ПИБ: 

100206189 
 

ЕЛЕМЕНТ I: 21.000,00/21.000,00 * 75 = 75 пондера 

ЕЛЕМЕНТ II: 800,00/900,00 * 10 = 8,89 пондера 

ЕЛЕМЕНТ III: 850,00/900,00 * 10 = 9,44 пондера 

ЕЛЕМЕНТ IV: 900,00/900,00 * 5 = 5 пондера______________ ____________________________ 

УКУПНО: 98,33 пондера 

 

 ,,VMPS“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 17376802, ПИБ: 101670633 
 

ЕЛЕМЕНТ I: 21.000,00/21.000,00 * 75 = 75 пондера 

ЕЛЕМЕНТ II: : 800,00/800,00 * 10 = 10 пондера 

ЕЛЕМЕНТ III: 850,00/850,00 * 10 = 10 пондера 

ЕЛЕМЕНТ IV: 900,00/1900,00 * 5 = 2,37 пондера______________ __________________________ 

УКУПНО: 97,37 пондера 

 

ТАБЕЛА РАНГИРАЊА ПОНУДА ПОНУЂАЧА  

 

Редни 

број 
Понуђач 

Цена без 

ПДВ за 

месечно 

одржавање и 

сервисирање 

Цена без 

ПДВ 

ефективног 

радног сата 

за хитне 

интервенци

је у редовно 

радно време 

Цена без ПДВ 

ефективног 

радног сата за 

хитне 

интервенције 

ван радног 

времена, 

нерадним 

даном и 

празником 

Цена без ПДВ 

за сваки 

долазак и 

одлазак за 

хитне 

интервенције 

у редовно 

радно време, 

ван радног 

времена, 

нерадним 

даном и 

празником 

Број 

пондера 

1. 

,,БАЛКАН ЛИФТ 

КОМЕРЦ“ ДОО 

БЕОГРАД, 

МАТИЧНИ БРОЈ: 

07909713, ПИБ: 

100206189 

21.000,00 900,00 900,00 900,00 98,33 

2. 

 

,,VMPS“ ДОО 

БЕОГРАД, 

МАТИЧНИ БРОЈ: 

17376802, ПИБ: 

101670633 

 

21.000,00 800,00 850,00 1900,00 97,37 

 

 

На основу напред изнетог, Комисија је утврдила да је понуда понуђача ,,БАЛКАН ЛИФТ 

КОМЕРЦ“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 07909713, ПИБ: 100206189 најповољнија 

понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања и отклањања кварова на 

лифтовима. 

 

Након спроведеног поступка, утврђеног чињеничног стања и предлога Комисије датог у Извештају 

о стручној оцени понуда, председник Градске општине Врачар донео je одлуку као у диспозитиву.  
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0ОБРАЂИВАЧ: 

 

Марина Мирчић, послови јавних набавки 

 

КОНТРОЛА: 

 

Владимир Тадић, руководилац Групе за набавке 

                                     

КООРДИНАТОР: 

 

Бојан Мандић 

                                                                                                                                                                                                            

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:                                                                 

                                                                                                                   

Владан Алимпијевић  

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ: 
 

Гордана Баста 

 

 

 

                                                                                                                       П Р Е Д С Е Д Н И К 

 

Проф. др Милан А. Недељковић, с.р. 

 

 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке се у року од 5 дана од 

дана објављивања на Порталу јавних 

набавки може Наручиоцу поднети захтев за 

заштиту права, а чија копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки. 

 

     

 

 

 


