
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 68/15, у 

даљем тексту Закон ) Наручилац доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  А   
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

I Додељује се уговор за партију 1  понуђачу „ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ“,   Београд,   ул. Делиградска бр. 27 на период од максимум годину дана. 

 

II Додељује се уговор за партију 2  понуђачу СПОРТСКО ДРУШТВО „РАДНИЧКИ“, 

Београд, Војводе Шупљикца бр. 31, на период од максимум  годину дана. 

   

III Додељује се уговор за партију 3  понуђачу  УФК СРЦ „ТАШМАЈДАН“ Београд, Илије 

Гарашанина  бр. 26 на период од максимум годину дана.  

 

О б  р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 15.09.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке бр. 

18/38, за набавку услуга – услуге коришћења спортских сала и базена ЈН . Решењем 

18/38-2 образована је комисија за спровођење поступка ЈН 09/17 ( у даљем тексту Комисија). 

Након јавног отварања понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда и сачинила 

Извештај о истом. Комисија је у Извештају констатовала следеће :  

 

„1.Назив и предмет јавне набавке:  ЈН 09/17, „Услуге коришћења спортских сала, базена“; 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 70200000-услуге давања сопствене имовине у 

најам. Врста    поступка : поступак јавне набавке мале вредности. 

Број партија : 3. Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци једног  

Наручиоца са једним извршиоцем услуга, за сваку партију засебно, на период од максимум 

годину дана; 

2     Процењена вредност за Партију 1 - услуга коришћење сале тип 1 износи 200.000,00 

динара без ПДВ-а; за Партију 2 – услуга корићење сале тип 2 износи 300.000,00 динара без 

ПДВ-а; за Партију 3 – услуга коришћење базена износи 160.000,00 динара без ПДВ-а. 

 3  Поступак се спроводи на основу Одлуке о покретању поступка бр.18/38 од 

15.09.2017.год., по позиву за подношење понуда наручиоца од 20.09.2017. године. Решењем 

18/38-2 образована је комисија за спровођење поступка ЈН 09/17 ( у даљем тексту Комисија). 

Комисија је у складу са важећим законима и прописима припремила конкурсну 

документацију, објавила позив и конкурсну документацију на сајту наручиоца и Порталу 

јавних набавки и послала позив за подношење понуда на адресе три понуђача. Комисија је 

одмах након истека рока за подношење понуда, 29.09.2017. године у 12. и  30. минута  

приступила јавном отварању понуда и увидом у садржину сачинила Записник о отварању 

понуда бр. 18/38-8. Након отварања понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда.  

4 Укупан број поднетих понуда за све партије : 3,  

ПАРТИЈА 1:  1 Благовремена понуда, ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, нема 

неблаговремених понуда 

ПАРТИЈА 2  : 1 Благовремена понуда, СПОРТСКО ДРУШТВО „РАДНИЧКИ“, нема 

неблаговремених понуда 

ГРАЂЕВИНСКИ  ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Булевар краља Александра 73,  

11120  Београд,  

Телефон (011) 321-85 -53  

Телефакс (011) 337-02-23 

Рачун 840-1437666-41 

ПИБ 100251144 

MБР          07006454 



                                                 

ПАРТИЈА 3  : 1 Благовремена понуда, УФК СРЦ „ТАШМАЈДАН“, нема неблаговремених 

понуда  

Понуде које су одбијене: нема одбијених понуда. 

 

5 Критеријум за оцењивање  и рангирање понуда је „најнижа цена“. 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума „најнижа цена“: 

 

ПАРТИЈА 1: Назив / име понуђача :                       Понуђена цена (без ПДВ-а) 

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

   

  143.927,55 дин.                                         

ПАРТИЈА 2:    Назив / име понуђача                                  Понуђена цена (без ПДВ-а) 

СПОРТСКО ДРУШТВО „РАДНИЧКИ“                            

. 

283.500,00 дин 

ПАРТИЈА 3:    Назив / име понуђача                                    Понуђена цена (без ПДВ) 

УФК СРЦ „ТАШМАЈДАН“                                             129.499,86     

 

6 Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Према члану 3. став 1. тачка 33. Закона прихватљива понуда је она која је благовремена, за 

коју је утврђено да нема битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава 

наручиоца и која не прелази процењену вредност јавне набавке. Комисија је констатовала да 

су све примљене понуде благовремене, потпуне и одговарајуће у смислу Закона о јавним 

набавкама те прихватљиве. 

ПАРТИЈА 1: ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

Комисија је после стручне оцене понуда, применом критеријума "најнижа  цена" 

констатовала да је за Партију 1  најповољнија понуда понуђача ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, Београд, Делиградска бр. 27,  и предлаже да се у том смислу донесе 

Одлука о додели уговора. 

ПАРТИЈА 2: СПОРТСКО ДРУШТВО „РАДНИЧКИ“ 

Комисија је после стручне оцене понуда, применом критеријума "најнижа  цена" 

констатовала да је за Партију 2 најповољнија понуда понуђача СПОРТСКО ДРУШТВО 

„РАДНИЧКИ“, Београд, Војводе Шупљикца бр. 31,  и предлаже да се у том смислу донесе 

Одлука о додели уговора. 

ПАРТИЈА 3: УФК СРЦ „ТАШМАЈДАН 

Комисија је после стручне оцене понуда, констатовала да је за Партију 3 применом 

критеријума "најнижа  цена",  најповољнија понуда понуђача УФК СРЦ „ТАШМАЈДАН, 

Београд, Илије Гарашанина бр. 26 и предлаже да се у том смислу донесе Одлука о додели 

уговора.“ 

На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца прихватио је предлог 

Комисије, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку  као у 

диспозитиву Одлуке. 
 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ. 

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту 

права Републичкој комисији за заштиту права понуђача у 

поступцима јавних набавки а преко Факултета у року од 5 

дана од дана објављивања на Порталу УЈН у складу са 

чл.149 став 6. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник 

РС'' бр.124/12,14/15 и 68/15 ).              

                                                                                

 ДЕКАН  ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

                                                                                        проф.др Бранко Божић                                                   

  


