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НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
Број: 3-2/104 
Датум: 22.06.2015.        
 

На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012), директор Народног музеја у 
Београду,  доноси следећу: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У   
о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – непредвиђени(додатни) 

радови на рестаурацији уличних фасада и фасадној столарији уличних фасада зграде Народног музеја у Београду   
 

Уговор у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – непредвиђени (додатни) радови на 
рестаурацији уличних фасада и фасадној столарији уличних фасада зграде Народног музеја у Београду,  ЈН бр. СНМ-
15/2015 додељује се групи понуђача и то:  

 

1) ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНАВЉАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 

„КОТО“ д.о.о – носилац групе; са седиштем у Београду, улица Војводе Степе бр. 466, ПИБ: 101735058, Матични број: 
07805896, Број рачуна: 155-25951-48, Назив банке: Чачанска банка а.д, Телефон: 011-3097410, е-mail: office@koto.rs, које 
заступа: Златан Томић, директор 
2) АЛП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, улица 13. септембра бр. 125, ПИБ: 
104572445, Матични број: 20192810, Број рачуна: 330-4005125-07, Назив банке: Credit Agricole, Телефон: 011-2651184, е-mail: 
blagoje@alp.rs, које заступa: Благоје Мићковић, директор 
3) TOPWOOD d.o.o - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, улица Високог Стевана бр. 43а, ПИБ: 105777962, 
Матични број: 20451246, Број рачуна: 220-2775170101033-48, Назив банке: Банка Поштанска штедионица, Телефон: 011-
2634264, е-mail: zoran@topwood.co.rs, које заступа: Зоран Илић, директор, 
 

понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 3-2/99 од 22.06.2015.  
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mailto:zoran@topwood.co.rs
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Образложење 

Наручилац је дана 18.06.2015. донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку  радова – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији 
уличних фасада и фасадној столарији уличних фасада зграде Народног музеја у Београду  СНМ 15/2015. 
 
Оквирни рок за покретање поступка: јун 2015, Оквирни рок за закључење уговора: јун 2015, оквирни рок за реализацију 
уговора: јун-август 2015. 
  
За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) одређена 
решењем директора бр. 3-2/90 од 18.06.2015.  
 
За наведену јавну набавку Наручилац је дана 18.06.2015. године објавио обавештење о покретању поступка и конкурсну 
документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 22.06.2015. године до 16,00 часова, на адресу наручиоца 
приспела је једна (1) понуда следећег понуђача: 
 

Број под којим је 
понуда заведена код 

наручиоца 

Назив или шифра понуђача Датум  пријема 
Сат 

пријема 

3-2/99 

Група понуђача и то:  
1) ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ, 
ОБНАВЉАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ 
ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА „КОТО“ д.о.о – носилац 
групе; са седиштем у Београду, улица Војводе Степе бр. 
466, ПИБ: 101735058, Матични број: 07805896, Број 
рачуна: 155-25951-48, Назив банке: Чачанска банка а.д, 
Телефон: 011-3097410, е-mail: office@koto.rs, које заступа: 
Златан Томић, директор 
2) АЛП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о - члан групе понуђача, са 
седиштем у Београду, улица 13. септембра бр. 125, ПИБ: 
104572445, Матични број: 20192810, Број рачуна: 330-

22.06.2015.   09,23  
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4005125-07, Назив банке: Credit Agricole, Телефон: 011-
2651184, е-mail: blagoje@alp.rs, које заступa: Благоје 
Мићковић, директор 
3) TOPWOOD d.o.o - члан групе понуђача, са седиштем 
у Београду, улица Високог Стевана бр. 43а, ПИБ: 
105777962, Матични број: 20451246, Број рачуна: 220-
2775170101033-48, Назив банке: Банка Поштанска 
штедионица, Телефон: 011-2634264, е-mail: 
zoran@topwood.co.rs, које заступа: Зоран Илић, директор 

 

 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Јавно отварање понуда обављено је дана 22.06.2015. године у 16,30 часова, у просторијама Наручиоца, Народног музеја у 
Београду, ул. Трг Републике бр. 1а.  
 
Отварању понуда присуствовао је представник понуђача:  

 

За групу понуђача КОТО д.о.о. Београд, као носиоца групе понуђача, Србољуб Петровић, ЈМБГ: 1803956380013 по 

пуномоћју бр. 677/15 од 22.06.2015 .године 

 
(прилог: Записник о отварању понуда број 3-2/100 од 22.06.2015). 
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом.  
  

mailto:blagoje@alp.rs
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4 

 
У извештају о стучној оцени понуда број 3-2/102 од 22.06.2015, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 

          

  

 

Предмет јавне набавке 

Непредвиђени (додатни) 
радови на рестаурацији 
уличних фасада и фасадној 
столарији уличних фасада 
зграде Народног музеја у 
Београду  

 

Редни број јавне набавке 15/2015 

Апропријација у 
буџету 

 

5113 

Процењена вредност јавне 

набавке 

(без ПДВ-a) 4.252.700,00 динара 

Вредност уговора o јавној 

набавци без ПДВ 

 
 4.252.700,00 динара 

Вредност уговора o јавној 

набавци са ПДВ 

 
5.103.240,00 динара 

 
Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, због неуобичајено ниске цене: нема.  
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Основни подаци о понуђачима/Докази за оцену испуњености услова тражених конкурсном документацијом: 
 
 
Р.б. 

 

Услови за учешће у поступку  
и  

докази за оцену испуњености услова 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
Група понуђача: 

1) „КОТО“ д.о.о – носилац групе; са седиштем у 
Београду, улица Војводе Степе бр. 466 
2) АЛП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о - члан групе 
понуђача, са седиштем у Београду, улица 13. 
септембра бр. 125 

3) TOPWOOD d.o.o - члан групе понуђача, са 
седиштем у Београду, улица Високог Стевана бр. 43а 

I ОБАВЕЗНИ 
УСЛОВИ 

 
 

1 Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 тач. 1 ЗЈН) ДОКАЗ:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац V у 
конкурсној документацији 

Достављена писана изјава  

2 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, 
кривично дело примање или давање мита, 
кривично дело преваре (чл. 75 ст. 1 тач. 2 ЗЈН) 

ДОКАЗ: Правна лица: 
-Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

Достављена писана изјава  
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-Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала 

-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих  

ДОКАЗ за: Предузетнике  

-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта) 

Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац V у 

конкурсној документацији 

3 Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75 ст. 1 тач. 3 ЗЈН) 

ДОКАЗ:  

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном 

друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда  
ДОКАЗ:  

Достављена писана изјава  
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Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код 

тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 

мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда 

Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац V у 

конкурсној документацији 

4 Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 
Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
јединице локалне самоуправе - града/општине да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода (које не могу бити старије од два 
месеца пре отварања понуда); Понуђач доказује писаном Изјавом датом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са 
чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац V у конкурсној документацији 

Достављена писана изјава 

II ДОДАТНИ 
УСЛОВИ 

 
 

5. Образац понуде / подаци о понуђачу, исправно попуњен, потписан 
Образац VIII 
 

достављен 

6. Модел уговора  
исправно попуњен у складу са понудом, потписан и оверен печатом, 
Образац IX 

достављен 

7. Образац трошкова припрема понуде, Образац X 
Образац није обавезно доставити 

без исказаних трошкова 

8. Образац изјаве о независној понуди Образац XI 
исправно попуњен, потписан и оверен печатом 

достављен 

9. Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења Образац 
XII 
исправно попуњен, потписан и оверен печатом 

достављен 
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 Економски подаци из понуда: 
 

 Економски подаци из понуде ПОНУЂАЧ  

Група понуђача: 
1) „КОТО“ д.о.о – носилац групе; са седиштем у Београду, улица Војводе 
Степе бр. 466 
2) АЛП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о - члан групе понуђача, са седиштем у 
Београду, улица 13. септембра бр. 125 
3) TOPWOOD d.o.o - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, 
улица Високог Стевана бр. 43а 

1  Број и датум понуде под којим је 
понуда заведена код Понуђача: 

3-2/99 од 22.06.2015. године 

2 Понуђена цена и евентуални 
попусти: 

 

 - укупна цена радова без ПДВ   4.252.700,00 динара 

 - укупна цена радова са ПДВ   5.103.240,00 динара 
3 Други подаци из понуде:  

  - Рок за плаћање: 
 

45 дана 

  - Рок важења понуде: 
 

90 дана  

 Рок за завршетак радова  60 дана 
 
 

Комисија je у поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовала да понуда заведена код Наручиоца под 
дел.бр3-2/99 од 22.06.2015. године групе понуђача и то: 
                 1) „КОТО“ д.о.о – носилац групе; са седиштем у Београду, улица Војводе Степе бр. 466 
                 2) АЛП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, улица 13. септембра бр. 125 
                 3) TOPWOOD d.o.o - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, улица Високог Стевана бр. 43а 
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испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, тј. да је прихватљива понуда у смислу  
члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
 

Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање:  
 

Ред
.бр. 

 
Бр.понуде 

 
Понуђач 

 
Разлози за одбијање 

 
Понуђена 

цена 

1. - - 
 

- - 

  
Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, свих неодговарајућих/неприхватљивих 
понуда, неуобичајено ниске цене:  / . 

 
 

Ранг листа понуђача 
 

Ред.
бр. 

 
Понуђач 

КРИТЕРИЈУМ 
  најнижа понуђена цена без 

ПДВ 

КРИТЕРИЈУМ 
  најнижа понуђена цена са 

ПДВ 

Напомена 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

Група понуђача: 
1) „КОТО“ д.о.о – носилац 
групе; са седиштем у Београду, 
улица Војводе Степе бр. 466 
2) АЛП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о - 
члан групе понуђача, са 
седиштем у Београду, улица 13. 
септембра бр. 125 
3) TOPWOOD 

d.o.o - члан групе понуђача, са 
седиштем у Београду, улица 
Високог Стевана бр. 43а 

        4.252.700,00 динара 

 
 
 
 
 
 

 5.103.240,00 динара 
/ 
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Напомена: нема 
 

 
У складу са наведеним, Комисија је констатовала да је понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 3-2/99 од 22.6.2015. 
групе понуђача и то:  
 
1) ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНАВЉАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 

„КОТО“ д.о.о – носилац групе; са седиштем у Београду, улица Војводе Степе бр. 466, ПИБ: 101735058, Матични број: 
07805896, Број рачуна: 155-25951-48, Назив банке: Чачанска банка а.д, Телефон: 011-3097410, е-mail: office@koto.rs, које 
заступа: Златан Томић, директор 
2) АЛП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, улица 13. септембра бр. 125, ПИБ: 
104572445, Матични број: 20192810, Број рачуна: 330-4005125-07, Назив банке: Credit Agricole, Телефон: 011-2651184, е-
mail: blagoje@alp.rs, које заступa: Благоје Мићковић, директор 
3) TOPWOOD d.o.o - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, улица Високог Стевана бр. 43а, ПИБ: 105777962, 
Матични број: 20451246, Број рачуна: 220-2775170101033-48, Назив банке: Банка Поштанска штедионица, Телефон: 011-
2634264, е-mail: zoran@topwood.co.rs, које заступа: Зоран Илић, директор 
 
са понуђеном ценом од 4.252.700,00 динара без ПДВ,односно  5.103.240,00 динара са ПДВ,  најповољнија. 
  
На основу изнетог, Комисија предлаже Наручиоцу, након спроведеног преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда – непредвиђени(додатни) радови на рестаурацији уличних фасада и фасадној столарији 

уличних фасада зграде Народног музеја у Београду, број јавне набавке: СНМ 15/2015, да у предметној јавној набавци 

додели уговор групи понуђача и то:  

 

1) ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНАВЉАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 

„КОТО“ д.о.о – носилац групе; са седиштем у Београду, улица Војводе Степе бр. 466, ПИБ: 101735058, Матични број: 
07805896, Број рачуна: 155-25951-48, Назив банке: Чачанска банка а.д, Телефон: 011-3097410, е-mail: office@koto.rs, које 
заступа: Златан Томић, директор 
2) АЛП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, улица 13. септембра бр. 125, ПИБ: 
104572445, Матични број: 20192810, Број рачуна: 330-4005125-07, Назив банке: Credit Agricole, Телефон: 011-2651184, е-
mail: blagoje@alp.rs, које заступa: Благоје Мићковић, директор 

mailto:office@koto.rs
mailto:blagoje@alp.rs
mailto:zoran@topwood.co.rs
mailto:office@koto.rs
mailto:blagoje@alp.rs
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3) TOPWOOD d.o.o - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, улица Високог Стевана бр. 43а, ПИБ: 105777962, 
Матични број: 20451246, Број рачуна: 220-2775170101033-48, Назив банке: Банка Поштанска штедионица, Телефон: 011-
2634264, е-mail: zoran@topwood.co.rs, које заступа: Зоран Илић, директор 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку за доделу уговора, те је на 
основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора наведеном понуђачу, у складу са чланом 108 Закона о 
јавним набавкама. 
 
Народни музеј у Београду, ће у својству Наручиоца, закључити уговор о јавној набавци са наведеним понуђачем, чија 
је понуда изабрана као најповољнија у преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, у складу 
са чланом 112 и 113 Закона о јавним набавкама. 

  
 
 
ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 10 дана од дана пријема исте                                                                                                            
                

 ДИРЕКТОР 
 

мр Бојана Борић-Брешковић 
 
 
 

Одлуку доставити: 

- Привредном друштву за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о, Београд, ул. 
Војводе Степе бр. 466 – носилац групе  

 
 
 
   

 

mailto:zoran@topwood.co.rs

