
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

     03 Број 404-8/21-14-15 

         25.06.2014. године  
 

        На основу члана 36. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12), Народна скупштина Републике Србије, Београд, Краља Милана 14, објављује 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ  ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН БР. 21/14 

Назив наручиоца Народна скупштина Републике Србије – Служба Народне 

скупштине 

Адреса наручиоца Краља Милана 14, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.parlament.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Број и датум доношења 

одлуке 
03  Бр. 404-8/21-14-14 од 24.06.2014. године 

Врста предмета Радови 

Основна обележја добара, 

назив и ознака из општег 

речника набавки: 

Јавна набавка број 21/14  - Ремонт бакарног кровног покривача на 

објекту Дома Народне скупштине   

ознака из ОРН: 45260000 – радови на крову 

Основ за примену 

преговарачког поступка 

и подаци који 

оправдавају његову 

примену: 

Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. 

Набавка се покреће у преговарачком поступку без објављивања 

позива  за подношење понуде, услед изузетне хитности 

проузроковане ванредним околностима. Због обилних киша и 

невремена, дошло је до знатног оштећења лима крова. Уколико 

се до појаве нових падавина не замени оштећени део крова, 

доводи се у питање могућност одржавања седница и рад 

Народне скупштине. 

Пароцењена вредност 

јавне набавке: 
45.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: 3 

Највиша и  најнижа 

понуђена цена: 

/понуда прихватљива/ 

44.913.000,00 динара без ПДВ-а 

Основни подаци о 

понуђачу  и понуди којој 

је додељен уговор 

Група понуђача: ТЕРМИКА-БЕОГРАД а.д. Краљевића Марка бр. 2, 

Београд и NEW LIFE BOX D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD, Браће 

Југовића 11, Београд, Мат.број:  07064403; ПИБ: 100180993  

Период важења Уговора 90 дана 

Подаци о начину и року 

за подношење захтева за 

заштиту права 

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року 

од 10  (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки, сходно члану 149. Став 7. Закона о јавним набавкама. 

 

  

ПОМОЋНИК                                                                                  

ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 

                                                                                                Мирјана Недељковић с.р. 


