
Дечји културни центар Београд 
Место: Београд 
Ул. Таковска  бр. 8 
Деловодни број : 1064/6 
Датум: 01.12.2015.године 
 
 
У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ''Службени гласник 
Републике Србије''', број 124/12, 14/2015 и 68/2015), и Извештаја комисије о 
стручној оцени понуда бр. 1064/4 од 02.12.2015.године, доноси се: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
о додели уговора 

 
У јавној набавци радова на текућем одржавању зграде бр 03/2015, бира се 
као понуда понуђача Hopex-international d.o.o из Земуна, ул. Добановачки 
пут бр.34, заведена код наручиоца под бр.1167 од 01.12.2015.године, са 
којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити уговор о 
јавној набавци предметних услуга. 
 

Образложење 
 
На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 1064/1 
од 02.11.2015.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној 
набавци радова на текућем одржавању зграде мале вредности, на основу 
члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије'', број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 
 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Назив наручиоца: Дечји културни центар Београд 
2. Адреса наручиоца: Место: Београд, ул. Таковска бр. 8 
3. Редни број јавне набавке 03/2015  
4. Предмет ЈН је набавка радова на текућем одржавању зграде;ОРН:  

45000000-7-Грађевински радови: 

 45442100-8 - Бојадерски радови; 
 45432100-5 - Радови на постављању подова и подних облога; 

 31500000-1 - Расветна опрема и електричне светиљке; 

 45311100-1 - Радови на постављању електричних инсталација; 

 44112310-4 - Преградни зидови; 

 45330000-9 - Водоинсталатерски и санитарни радови. 

 
5. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 
6. Подаци о ЈН из плана набавки: средства су обезбеђена Буџетом града 

Београда за 2015.годину, Секретаријат за културу на конту  
7.  Критеријум избора најповољније понуде: Најнижа понуђена цена. 

 
 
 
 



Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
 

1. У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање 
понуда у посупку јавне набавке мале вредности бр. 03/2015 је дана 
23.11.2015.године објављен на Порталу јавних набавки и интернет адреси 
наручиоца www.dkcb.rs. 
Рок за достављање понуда, утврђен позивом за достављање понуда био је 
закључно са 01.12.2015.године до 12,00 часова. 
 

2. Комисија задужена за спровођење јавне набавке констатовала је да је на  
адресу наручиоца у наведеном року приспела понуда понуђача: 
 
 
 
 

Ред. Бр. 
Бр. под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум 
пријема понуде 

Час 
пријема 
понуде 

1.  
1167 

Hopex- international d.o.o. 
01.12.2015.године 11,46 

часова 

 
 
 
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за 
достављање  понуда тј. дана 01.12.2015. године у 12,30 часова у 
канцеларији 301, а окончан је у 12,45 часова. 
 
 
 Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник понуђача: 
 
 
 
 

 
 
Присутни представник понуђача уредно је потписао записник, без примедби 
и преузео га истог дана, тј. 01.12.2015. године. 
 
 

3. Преглед и оцена понуда 
 
После отварања понуда Комисија је извршила детаљан преглед и стручну 
оцену понуда и утврдила следеће: 
 
Неприхватљивих понуда није било.  
 
 Исправна и прихватљива понуда је: 

Ред. Бр. ПОНУЂАЧ: 
Представник: 
(Име и Презиме) 

Број пуномоћја: 

1. Hopex- international d.o.o. Александар Радојевић 1197/15 

http://www.dkcb.rs/


 
Понуда бр. 1167 Понуђача Hopex-international d.o.o. 
понуђена цена: 759.049,45 динара без ПДВ тј. 910.859,34 динара са ПДВ; 
 
Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из 
Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације. 
 
 
 

4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда 
 
 

Ред. Бр. 
Бр. под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) 

 
1. 

 
1167 
 

Hopex-international 
d.o.o. 

 
759.049,45 

 
5. Одлука комисије за јавну набавку: 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије'', број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном 
оценом понуда, предлаже се наручиоцу доношење одлуке о додели уговора 
и закључењу уговора о јавној набавци радова на текућем одржавању зграде 
са понуђачем Hopex-international d.o.o. из Земуна, ул. Добановачки пут 
бр.34. чија је понуда бр. 1167 од 01.12.2015.године, оцењена као исправна и 
прихватљива у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Дечјег 
културног центра Београд у року од три дана од доношења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року 
од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки.  

 

 
Дечји културни центар Београд 

директор 
 Драган Марић 


