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                                    РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                  
ММИИННИИССТТААРРССТТВВОО  ССППООЉЉННИИХХ  ППООССЛЛООВВАА                                                                
                  Одељење за имовинско-правне  
                         и заједничке послове                                                                                
                          Број: 878-17/16 
           Датум: 01. децембар 2015. године 
                           Б е о г р а д 
                  Кнеза Милоша број 24-26 
                              Б е о г р а д 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/12), и Овлашћења министра бр. 536-1/12 од 05.05.2014. године, Генерални секретар 
Министарства спољних послова Републике Србије доноси 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 
у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда, у 

складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије" бр. 124/2012 ), и Мишљења Управе за јавне набавке број: 404-02-

1092/15 од 19.03.2015. године,  за јавну набавку јавну набавку радова-  додатни радови 
на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства 

спољних послова, редни.број  ПП 1/2015 
 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ „JADRAN“a.d. ул. Корнатска број 2  из 
Београда, који је доставио понуду број 338/15 од 01.12.2015.године, заведену код 
наручиоца под бројем  878-13/16 од 01.12.2015.год.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
          Наручилац је дана 23.марта 2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке број: 878-4/16. 
          Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда и конкурсна документација објављени су 27.11.2015. године на 
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. Позив за подношење понуде и 
Конкурсна документација достављени су дана 27.11.2015. године понуђачу „JADRAN“a.d. 
ул. Корнатска број 2  из Београда.  
          Отварање понуде одржано је дана 01.12.2015. године о чему је сачињен Записник 
број: 878-14/16. Након спроведеног поступка отварања понуде, спроведен је поступак 
преговарања о чему је сачињен Записник број: 878-15/16 од 01.12.2015 године.  
          Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуде и сачинила Извештај о 
стручној оцени понуде број: 878-16/16 од 01.12.2015. године. 
          У Извештају о стручној оцени понуде Комисија је констатовала следеће: 
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1. Предмет јавне набавке су радови – Додатни радови на реконструкцији кухиње и 
ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних послова.  

2. Процењена вредност јавне набавке је 1.050.000,00 динара без пореза на додату 
вредност, на годишњем нивоу. 

3. Назив и ознака из Општег речника набавки: 45454000 – Радови на реконструкцији  
4. Подаци о апропријацији у буџету односно у финансијском плану:  Средства за 

предметну јавну набавку, за 2015. годину у процењеном износу од 1.050.000,00 
динара без ПДВ-а предвиђена су под редним бројем 1.3.5 у Плану набавки 
Министарства спољних послова за 2015. годину, а обезбеђена су Законом о буџету 
Републике Србије за 2015. годину («Сл. гласник РС», бр. 142/14), Раздео 17 – 
Министарство спољних послова, функција 110, економска класификација 511300 – 
капитално одржавање зграда и објеката, извор 01 (буџет).  

5. Одступања од плана набавки са образложењем: Одступање од Плана односило се 
на приод реализације предметног поступка јавне набавке због ванредног ангажовања 
надзорног органа на другим активностима. Министарство спољних послова нема 
другог ангажованог лиценцираног дипл. инжењера грађевине.  

6.    У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач. 
 
7.    Основни подаци о понуђачу: „JADRAN“a.d. ул. Корнатска број 2 11000  Београд  

          ( ПИБ: 100206540, матични број: 07032358) 
 
8. Разлози и околности који оправдавају примену преговарачког поступка::  

 
Министарство спољних послова Републике Србије је након спроведеног отвореног 
поступка јавне набавке радова, дана 30.09.2014. године закључило Уговор о извођењу 
радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства 
спољних послова, IV фаза -  климатизација, вентилација и други радови, број 2152-40/16 (у 
даљем тексту: Основни уговор). Радови на реконструкцији ресторана и кухиње изводе се 
по фазама, те је током трајања извођења радова омогућен рад ресторана, али у смањеном 
обиму и капацитету. За 2015. годину предвиђена је јавна набавка радова фазе V, која ће 
обухватити завршне радове. Управа за заједничке послове републичких органа која пружа 
угоститељске услуге у ресторану, обавестила је Министарство спољних послова дописом 
број: 030-10-621/2015 од 18.02.2015. године, да је Републичка санитарна инспекција 
ставила примедбе на услове рада у ресторану, између осталог и да због радова који још 
увек нису завршени није могуће испоштовати хигијенско санитарне норме и обезбедити 
услове везане за квалитет и безбедност производа. Управа за заједичке послове 
републичких органа је истим дописом обавестила ово Министарство, да ће у случају не 
предузимања хитних мера на завршетку радова бити принуђена да престане са пружањем 
угоститељских услуга.  
          Радови које је неопходно извести како би се избегло затварање ресторана били су 
предвиђени за реализацију у V завршној фази, а односе се на уређење ходника. Имајући у 
виду новонасталу ситуацију, али и чињеницу да је извођење радова на реконструкцији 
кухиње и ресторана друштвене исхране (IV фаза) у току, да би истовремено увођење 
другог извођача на истој локацији проузроковало техничке и друге тешкоће у вези са 
извођењем предметних радова, у конкретном случају су испуњени услови за примену 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, предвиђеног 
чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.  
          Дакле, из техничких разлога предметну набавку може испунити само одређени 
понуђач, у овом случају извођач радова по Основном уговору, JADRAN AD BEOGRAD, 
са седиштем у Београду, ул. Корнатска бр. 2, ПИБ: 100206540, матични број: 07032358, јер 
би се увођењем новог извођача на истој локацији, проузроковале техничке потешкоће. 
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          Министарство спољних послова је за спровођење преговарачког поступка у складу 
са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим би се уговор о извођењу 
додатних радова доделио постојећем извођачу радова, од Управе за јавне набавке добило 
позитивно мишљење о основаности примене истог, број 404-02-1092/15 од 19.03.2015. 
године. 
 

9.    Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 
понуда: Нема понуда које су одбијене 

 
10. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена постигнута у поступку 

преговарања. 
 

11. Комисија је дана 01. децембра 2015. године, са почетком у 11,15 часова у 
канцеларији број 018 спровела поступак отварања понуде и сачинила Записник о 
истом. У Записнику број 878-14/16 између осталог стоји да је понуђач доставио 
благовремену понуду број 338/15 од 01.12.2015.год. Преглед достављене понуде: 

 
Р. 
бр. подаци из понуде 

назив и седиште 
понуђача „JADRAN“a.d. ул. Корнатска број 2 Београд 

број понуде 338/15 од 01.12.2015.год. 

број под којим је 
понуда заведена 878-13/16 од 01.12.2015.год 

начин на који 
понуђач наступа самостално 

укупно понуђена 
цена  1.009.796,84 без ПДВ-а 

1. 

рок важења понуде 60  дана од дана отварања понуда 

 
 

 
Након завршеног поступка отварања понуде, Комисија је приступила поступку 
преговарања и сачинила Записник о преговарању број 878-15/16 од 01.12.2015.године. У 
Записнику о преговарању између осталог стоји:  
 
Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена у поступку преговарања. 
Елементи уговора који су предмет преговарања и начин преговарања: 
 
 Предмет преговарања је понуђена цена за предметне радове.         
 Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку 
преговарања не да своју коначну цену.  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од оне која је исказана у 
достављеној понуди. 
 
Ток преговарања: 
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Комисија је присутног представника понуђача упознала са начином и током преговарања и 
предложила могућност снижења цене. 
 
Овлашћени представник понуђача се изјаснио да нема економског интереса да снизи цену, 
те остаје при цени из достављене понуде број 338/15 од 01.12.2015.год.  
 
Комисија констатује да коначно понуђена цена понуђача „JADRAN“a.d. ул. Корнатска број 
2 11000 Београд, износи 1.009.796,84 динара без ПДВ-а. 
 
 
 

12. Понуђач коме се додељује уговор 

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда 338/15 од 01.12.2015.год, 
заведена код наручиоца под бројем 878-13/16 од 01.12.2015.год, понуђача „JADRAN“a.d. 
ул. Корнатска број 2 из Београда, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор. 
   
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
 

 
 
                                                                                          ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 
 
                                                                              
                                                                                                  Вељко Одаловић 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке може се поднети  
захтев за заштиту права у року од  
10 дана, од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки. Захтев се  
подноси наручиоцу, а копија предаје  
Републичкој комисији за 
 заштиту права у поступцима јавних  
набавки. 
 
доставити: 
„JADRAN“a.d. ул. 
 Корнатска број 2 из Београда 
 


