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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобраћај 
IV- 02 бр. 404-41-2/15 
Редни број јавне набавке: 28/15 
Датум:  15.01.2016. године 
Београд  
Улица 27. марта бр. 43-45 

 
 
 

На основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда од 21.12.2015. 
године, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, доноси 

 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР у јавној набавци услуге - „Израда Студије управљања брзинама на 
територији града Београда“, редни број јавне набавке 28/15, понуђачу Универзитет у Београду-
Саобраћајни факултет, ул. Војводе Степе 305, Београд, који је доставио благовремену, одговарајућу 
и прихватљиву понуду бр. 523 од 03.12.2015.године, са укупном понуђеном ценом од 3.458.333,33 
без ПДВ-а, односно 4.150.000,00 са ПДВ-ом. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 

Секретаријат за саобраћај, као Наручилац,  донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке IV-
02 бр. 404-41-1/15 од 02.10.2015.године, за јавну набавку услуге бр. 28/15 - „Израда Студије 
управљања брзинама на територији града Београда“.  

 
Предмет јавне набавке: услуга - „Израда Студије управљања брзинама на територији града 
Београда“ ОРН :73300000-5 - планирање и спровођење истраживања и развоја  

 
Процењена вредност јавне набавке:  

Процењена вредност јавне набавке: 3.750.000,00 динара 
 
Основни подаци о понуђачима: До истека рока за подношење понуда, односно до 08.12.2015. 
године, до 12.00 часова пристигле су понуде понуђача: 
 

- Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет, ул. Војводе Степе 305, Београд, 
матични број 07032587,ПИБ 100376470; 

-  „Модел 5“ д.о.о., ул. Бачванска 21/9, Београд, матични број 06977537, 
ПИБ 100295354. 
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Цене из понуда: 
 

Број под којим је понуда заведена код понуђача 
и датум 

Бр. 523 од 03.12.2015.године 

Пословно име или скраћени назив понуђача из 
одговарајућег регистра 

Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет, 
ул. Војводе Степе 305, Београд 

 
Укупна понуђена цена без ПДВ  
 

3.458.333,33 

 
Износ ПДВ 
 

691.666,67 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ 
 

4.150.000,00 

Рок за извршење услуге 8 месеци од дана закључења уговора 

 
 
 

Број под којим је понуда заведена код понуђача 
и датум 

Бр. 136/15/М5 од 07.12.2015.године 

Пословно име или скраћени назив понуђача из 
одговарајућег регистра 

„Модел 5“ д.о.о., ул. Бачванска 21/9, Београд  

 
Укупна понуђена цена без ПДВ  
 

3.610.000,00 

 
Износ ПДВ 
 

722.000,00 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ 
 

4.332.000,00 

Рок за извршење услуге 8 месеци од дана закључења уговора 

 
Након извршене рачунске контроле понуда, Комисија је утврдила да су износи из понуда тачно 
обрачунати и приступило се стручној оцени понуда. 
 
Контрола испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона: 
Комисија је извршила преглед достављених понуда и утврдила је да су обе достављене понуде 
прихватљиве. На основу критеријума за оцену  понуда – критеријум најнижа понуђена цена    
Комисија је извршила рангирање понуда: 1. Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет, ул. 
Војводе Степе 305, Београд; 2. „Модел 5“ д.о.о., ул. Бачванска 21/9, Београд. 
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Наручилац је у конкурсној документацији за предметну јавну набавку предвидео да се, у складу са чл. 
77. став 4 Закона, испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 
доказује достављањем потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76. 
Закона која се даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Наручилац је такође навео 
да има законску обавезу да од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, а пре 
доношења одлуке о додели уговора, затражи да у примереном року који не може бити краћи од 5 
дана достави доказе којима се доказује испуњеност услова из конкурсне документације и Изјаве 
понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона. 
 
Како је понуда понуђача Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет, ул. Војводе Степе 305, 
Београд најповољнија, у понуди број 523 од 03.12.2015. године, доставио је потписану и оверену 
Изјаву понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона. 
Наручилац је накнадном провером утврдио да је понуђача уписан у Регистар понуђача и да му је 
статус «активан», односно да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона.  
 
Поступајући у складу са чл. 79. став 2. Закона Наручилац је дана 09.12.2015. године упутио понуђачу 
Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет, ул. Војводе Степе 305, Београд, захтев за доставу 
копија доказа о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76 Закона, 
наведених у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. Рок за доставу тражених доказа 
био је 7 дана од дана пријема захтева. 
 
Комисија за јавну набавку која се састала дана 18.12.2015. године, утврдила је да је понуђач 
Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет, ул. Војводе Степе 305, Београд, у року од 7 дана тј. 
дана 16.12.2015. године, доставио копије свих тражених доказа о испуњености додатних услова за 
учешће у поступку јавне набавке и то:  

 доказе о испуњености додатних услова у погледу пословног капацитета : потписан и оверен 
Образац 9- Списак извршених услуга и потписане и оверене Обрасце 10-Потврде о 
извршеним услугама, са копијама пратећих уговора и пројектних задатака, из којих се види 
да је понуђач у периоду од последњих 5 (пет) година од дана објављивања Позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки био ангажован на реализацији најмање 4 
(четири) услуге из области безбедности саобраћаја (које обухватају услуге израде студија 
и/или истраживања из области безбедности саобраћаја). 

 

 доказе о испуњености додатних услова у погледу кадровског капацитета: копије важећих 
лиценци број 370- одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације и пратећих 
потврда ИКС, копије радних књижица ако су у сталном радном односу, односно уговора о 
раду за лица која су запослена на одређено време, односно уговора о привременим и 
повременим пословима и др. за лица која су ангажована ван радног односа и то за најмање 
3 радно ангажована дипломирана инжењера саобраћаја.   

 
Након увида у достављене копије доказа Комисија је констатовала да наведени понуђач испуњава 
све додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, наведене у конкурсној документацији. 
 
Након спроведене стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је препоручила  да се као 
благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда, која не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке, 
изабере:  
 

  понуда број 523 од 03.12.2015. године, понуђача Универзитет у Београду-Саобраћајни 
факултет, ул. Војводе Степе 305, Београд, са укупном ценом од 3.458.333,33 динара без 
ПДВ-а, односно 4.150.000,00 динара са ПДВ-ом.                
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Наручилац је прихватио препоруку Комисије за јавну набавку дату у Извештају о стручној оцени 
понуда од 21.12.2015. године, те је у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку 
као у диспозитиву. 
 
 
                                 С Е К Р Е Т А Р                   

                                           
                                                          

                                                                      Душан Рафаиловић, дипл.инж.саоб. 
 
 
 

Упутство о правном средству: Против Одлуке о додели уговора, Захтев за заштиту права може се 
поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на  Порталу јавних набавки Управе за 
јавне набавке РС. 
 


