
Подаци у одлуци о додели уговора  
преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда – ЈН1ППЗ 05/14  

 

1. Назив и адреса Наручиоца:  Грађевинска дирекција Србије доо 
Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Нови Београд  

 
2. Број и датум доношења одлуке: Одлука о додели уговора бр. ИП 

6639/14 од 22.08.2014. године 
 

3. Врста Наручиоца: Привредно друштво -  друштво са ограниченом 
одговорношћу 

 
4. Опис предмета набавке: Недвосмислено утврђивање  узрока  појаве  

непријатног мириса на локацији  у ул. Милеве Марић Ајнштајн бр. 80 
и 82, 100 и и 102, на локацији „Др Иван Рибар“ у Београду, као и 
начини и средства за отклањање тих мириса, узорковање елемената 
конструкције и осталих материјала на објектима и предлог техничког 
решења санације и елиминисања детектованих супстанци из бетона 
и других материјала. 

 
5. Назив и ознака у Општем речнику набавки:  

 
Научно истраживачке услуге 71351700  

 
6. Основ за примену преговарачког поступка и податке који 

оправдавају његову примену:  Члан 36. став 1. тачка 3) Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12) - изузетна 
хитност проузрокована ванредним околностима -  појавом 
непријатног мириса на локацији „Др Иван Рибар“ у Београду, у ул. 
Милеве Марић Ајнштајн бр. 80 и 82, 100 и и 102, као и потребом да се 
у најкраћем року утврди узрок појаве непријатних мириса на 
наведеној локацији, као и начини и средстава за отклањање тих 
узрока мириса, узорковање елемената конструкције и осталих 
материјала на објектима и предлог техничког решења санације и 
елиминисања детектованих супстанци из бетона и других материјала,  
због постојања потенцијалне могућности угрожавања здравља људи 
и наступања велике материјалне штете по Наручиоца. 
 

7. Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара 
 

8. Број примљених понуда: 1 
 

9. Највиша и најнижа понуђена цена: једна цена 



 
10.   Цена у РСД:   

 
- 1.480.000,00 динара без ПДВ, односно 1.776.000,00 са ПДВ-ом  

 
11.  Начин плаћања: 

 

 50 % цене, односно износ од 740.000,00 динара без ПДВ-а, 
односно 880.000,00 динара са ПДВ-ом, ће се исплатити 
Извршиоцу у року од једног дана, од дана достављања 
прелиминарног Извештаја о извршеним испитивањима и 
 

 остатак од 50% цене, односно износ од 740.000,00 динара без 
ПДВ, односно 888.000,00 динара са ПДВ у року од седам дана, 
рачунајући  од дана достављања коначног писменог Извештаја 
о резулзтатима испитивања која су предмет овог уговора и 
Елабората са предлогом техничког решења санације и 
елиминисања детектованих суспстанци из бетона и других 
материјала. 

 
12.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко 

подизвођача: нема 
 

13.  Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: 
 
Институт за нуклеарне науке Винча, Лабораторија за физичку хемију 

ул. Мике Аласа 12-14 Београд 
 

14. Период важења уговора: до 30.09.2014. године 
 

15. Подаци  о начину и року за подношење захтева за заштиту права:  
 

I. Рок за подношење захтева за заштиту права је десет од дана 
објављивљивања одлуке  на Порталу јавних набавки 

II. Подносилац захтева за заштиту права из члана 149. Закона  је 
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 40.000 динара;  

III. као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 
Закона о јавним набавкама, прихватиће се:  

 
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из 

члана 156. Закона о јавним набавкама, која садржи следеће: 
1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
2. да представља доказ о 

извршеној уплати Републичке административне таксе ( у 



потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе 
реализована и датум када је уплата таксе реализована ) ; 

3. износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се 
уплата врши; 

4. број рачуна буџета: 840-742221843-57; 
5. шифру плаћања: 153 или 253; 
6. позив на број: 97 50-016; 
7. сврха: републичка  административна  такса;  број или  другa 

 ознакa јавне набавке на коју се односи поднети  захтев за 
заштиту права, као и назив наручиоца; 

8. корисник: буџет Републике Србије; 
9. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за 

заштиту права за којег је извршена уплата републичке 
административне таксе; 

10. потпис овлашћеног лица банке; 
 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте 
елементе потврде о извршеној уплати републичке административне 
таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата републичке административне таксе;  

 
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте 
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, 
а који се води у Управи за трезор; 
 

 
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 
Србије у складу са законом и другим прописом. 

 
 
НАРУЧИЛАЦ: 
 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ДОО  


