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Број: 03-68      
Датум: 08.02.2016. 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
бр. 124/12, 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број: 03-67 од 
05.02.2016. године, који је саставила Комисија за јавну набавку број: 02-
ЈНМВУ-2016, декан техничкиог факултета ''Михајло Пупин'' из Зрењанина 
Универзитета у Новом Саду, као одговорно лице наручиоца, дана 
08.02.2016. године доноси:  
 

О  Д  Л  У  К  У  
о додели уговора 

 
  У поступку јавне набавке мале вредности за услуга, број: 02-ЈНМВУ-
2016, чији је предмет - ''Компјутерске услуге (одржавање софтвера) за 
потребе студентске службе'' уговор о јавној набавци се додељује 

понуђачу Факултету техничких наука, који  је понудио укупну цену без 

обрачунатог ПДВ-а у износу од 988.000.00 динара, а на основу понуде 
евидентиране код наручиоца под бројем: 03-300 од 26.01.2016. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Технички факултет ''Михајло Пупин'' из Зрењанина, као наручилац,  је дана 
13.01.2016. године донео Одлуку број: 03-65 о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности услуге: ''Компјутерске услуге (одржавање 
софтвера) за потребе студентске службе '', редни број јавне набавке: 02-
ЈНМВУ-2016, назив и ознака из Општег речника набавки: 72267100 - Услуге 
рачунарске подршке. За наведену јавну набавку наручилац је дана 
14.01.2016. године објавио позив за подношење понуда и конкурсну 
документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
(www.tfzr.uns.ac.rs). Као рок за достављање понуда одређен је 27.01.2016. 
године до 10,00 часова. 
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1) Подаци о јавној набавци: 
 

Предмет јавне набавке: 

КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ 
(ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА) ЗА 
ПОТРЕБЕ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ 

Врста предмета јавне 
набавке: Услуге 

Редни број јавне набавке: 02-JНМВУ-2016 

Врста поступка јавне набавке: ЈНМВУ 

Подаци из Плана јавних 
набавки и Финансијског плана 
наручиоца за 2015. годину:   

Средства за наведену набавку су 
предвиђена у  плану јавних набавки 
наручиоца на позицији 6 и у финансијском 
плану за 2016. годину у оквиру конта број 

(добра) конто број 423212 

Процењена вредност јавне 
набавке 

(без ПДВ-а): 
1.000.000,00 динара, без ПДВ-а 

 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 14.01.2016. године 

објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници (www.tfzr.uns.ac.rs). Као рок 
за достављање понуда одређен је 27.01.2016. године до 10,00 часова. 

 

2) Основни подаци о понуђачима: 

 

Ред. 
бр. 

Назив понуђача 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Датум и час 
пријема 
понуде 

Благовременост 

1. 

Факултет техничких 
наука, Трг Доситеја 
Обрадовића 6, Нови 
Сад 

03-300 
26.01.2016. 
год. у 09:45 h 

Понуда је 
пристигла 

благовремено 

 
  

• Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад,  Особа 
за контакт: Десанка Влашкалин, матични број: 08067104, ПИБ 100724720, 
број рачуна за плаћање: 840-1710666-12, овлашћено лице за 
потписивање уговора је проф. др Раде Дорословачки. Понуђач понуду 
подноси самостално. 

 
3) Критеријум за доделу уговора 
 Критеријум за доделу уговора, односно, оцењивање понуда је 
"најнижа понуђена цена." 
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4) Стручна оцена понуда 
  
 Комисија је извршила стручну оцену понуда и констатовала је 
следеће: 
 

• Понуда понуђача: Факултет техничких наука, Трг Доситеја 
Обрадовића 6, Нови Сад. 

 
- Понуда понуђача: Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, 
Нови Сад, овлашћено лице за потписивање уговора је проф. др Раде 
Дорословачки. Понуђач Факултет техничких наука  је понудио укупну цену 
без ПДВ-а у укупном износу од 980.000,00 динара на следећи начин: 
Понуда овог понуђача је оцењена као прихватљива у смислу одредби члана 
3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама и то из следећих разлога: 
 1.  Понуда не садржи битне недостатке који представљају основ за 
одбијање понуде у смислу одредби члана 106. Закона о јавним набавкама, 
што је утврђено на следећи начин: 
 1.2 Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда и у 
складу је са захтеваним. 
 1.3. Понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће 
утврдити стварну садржину понуде, односно упоредити је са другим 
понудама.  
 2. Понуда је одговарајућа јер је благовремена и испуњава све услове 
из техничке спецификације. 
 3. Понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача. 
 4. Понуђач је понудио цену која не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке. 
 
5) Закључак 
        
 Комисија је понуду понуђача Факултета техничких наука оценила као 
прихватљиву у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
набавкама. 

 Сагласно одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама 
стекли су се услови да наручилац донесе одлуку о додели уговора о јавној 
набавци.  
 
6) Предлог Одлуке о додели уговора 
 

 На основу спроведене стручне оцене понуда Комисија за јавну 

набавку добара - Компјутерске услуге (одржавање софтвера) за 
потребе студентске службе, број: 03--300 констатује да су се сагласно 

одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама стекли услови  за 
доделу уговора, те предлаже наручиоцу да  уговор о јавној набавци додели  
понуђачу: Факултету техничких наука из Новог Сад, који је понудио укупну 
јединичну цену без ПДВ-а у износу од  980.000,00 динара, односно 
1.176.000,00  динара са ПДВ-ом. 
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Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за 

јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени понуда, број: 03-68 од 
05.02.2016. године и донело одлуку као у диспозитиву. 

 

У складу са одредбама члана 113. став 1. Закона о јавним набавкама, 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права.   

 

 


