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Република Србија  

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

Број: I-404/1-79/2016 

Дана: 31.10.2016.године  
Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. и 109.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2012 и 68/2015), Председник општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка рачунарске опреме у 

оквиру пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој 

туризма", по партијама, број јавне набавке 79/2016 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 

- За Партију 1)  Набавка рачунарске опреме  – „ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О Ниш, ул. 

Булевар Немањића број 25, Зона 3, локал 69, 18000 Ниш, ПИБ 104184749, мат.број 

20103299, број рачуна 160-238706-12, заступник Миљан Крстић, као најповољнијем 

понуђачу по основу понуде број I-404/1-79-8 од 21.10.2016. године. 

Укупна цена: 699.200,00 динара без ПДВ-а, односно 839.040,00 динара са ПДВ-ом; 

- За Партију 2) Набавка ГПС уређаја  - „Ливона“ Д.О.О Нови Београд, ул. Бежанијских 

илегалаца број 8, 11070 Нови Београд, ПИБ 100427939, мат.број 17069489, број 

рачуна 160-321218-20, заступник Желимир Јовановић, као најповољнијем понуђачу 

по основу понуде број I-404/1-79-1 од 20.10.2016. године, из разлога наручилац 

располаже средствима за прихватање овакве понуде која прелази процењену вредност 

и оваква понуда не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача. 

Укупна цена: 1.562.438,57 динара без ПДВ-а, односно 1.874.926,28 динара са ПДВ-

ом. 

Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 11.10.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-404/1-79/2016, за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме у оквиру 

пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма", по партијама: 

 Партија 1) Набавка рачунарске опреме 

 Партија 2) Набавка ГПС уређаја.  

 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 2.423.520,00 динара, 

што по партијама износи: 

 Партија 1) Набавка рачунарске опреме – 868.420,00 дин 

 Партија 2) Набавка ГПС уређаја – 1.555.100,00 дин. 

 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 30230000 Рачунарска опрема, 

38290000 Геодетски, хидрографски, океанографски и хидролошки инструменти и уређаји. 
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Дана 11.10.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1253782) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57. 

ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 9 (девет) понуда.  

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-79/2016 од 31.10.2016. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 9 (девет – 8 за 

партију  и 1 за партију 2) благовремених понуда и то:   

 

1. „Ливона“ Д.О.О Нови Београд, ул. Бежанијских илегалаца број 8, 11070 Нови 

Београд, ПИБ 100427939, мат.број 17069489, број рачуна 160-321218-20, заступник Желимир 

Јовановић. 

 

„Ливона“ Д.О.О Нови Београд нуди да рачунарске опреме у оквиру пројекта "ГИС као 

оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма", по партијама, за  партију 2) 

Набавка ГПС уређаја испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 1.562.438,57 динара без ПДВ-а, односно 

1.874.926,28 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку 30 дана од дана закључења уговора. 

 

Комисија је прегледала понуде за партију 2, те је понуду за партију оценила као благовремену, 

одговарајућу, без битних недостатака,  али  понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке 

за ову партију. 

 

2. „УСПОН“ Д.О.О Чачак, ул. Градско шеталиште број 57, 32000 Чачак, ПИБ 

101289775, мат.број 06084613, број рачуна 155-7350-76, заступник Владимир Крстић 

Владимир, Предраг Павловић. 

 

„УСПОН“ Д.О.О Чачак нуди да рачунарске опреме у оквиру пројекта "ГИС као оруђе за 

интегрални локални економски развој и развој туризма", по партијама, за  партију 1) Набавка 

рачунарске опреме испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 708.450,00 динара без ПДВ-а, односно 

850.140,00 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања: 20 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку 20 дана од дана закључења уговора. 

 

У тренутку отварања понуда комисија је закључила да понуда не садржи прву страну обрасца 

број 6.1. – Образац понуде за партију 1) Набавка рачунарске опреме, тако да није могуће утврдити 

техничке карактеристике за понуђени десктоп компјутер на начин предвиђен конкурсном 

документацијом. Такође, понуђач у наведеном обрасцу понуде није уписао јединичне цене за 

понуђена добра, нити марку-тип понуђеног уређаја. Понуђач је доставио предрачун понуђених 

добара са неким од тражених карактеристика десктоп компјутера, али се из истог не могу утврдити 

све техничке спецификације за понуђени десктоп компјутер на недвосмислени начин.    

 

http://www.kursumlija.org/
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Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као благовремену, али 

неодговарајућу из разлога што се из поднете понуде и прилога не може јасно и недвосмислено 

утврдити да понуђена добра испуњавају све техничке спецификације.   

 

3. „DIRECT LINK“ Д.О.О Београд, ул. Мике Аласа број 9, 11000 Београд, ПИБ 

102137362, мат.број 17199943, број рачуна 375-2610-31 ВБТ Банка А.Д., заступник 

Владан Бранковић. 

 

„DIRECT LINK“ Д.О.О Београд нуди да рачунарске опреме у оквиру пројекта "ГИС као 

оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма", по партијама, за  партију 1) 

Набавка рачунарске опреме испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 788.376,00 динара без ПДВ-а, односно 

946.051,20 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку 30 дана од дана закључења уговора. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.   

 

4. „ИНФОРМАТИКА“ А.Д. Београд, ул. Јеврејска број 32, 11000 Београд, ПИБ 

100001716, мат.број 07024592, број рачуна 325-95007000037111-24, заступник 

Славољуб Крчмаревић. 

 

„ИНФОРМАТИКА“ А.Д. Београд нуди да рачунарске опреме у оквиру пројекта "ГИС као 

оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма", по партијама, за  партију 1) 

Набавка рачунарске опреме испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 738.801,00 динара без ПДВ-а, односно 

886.561,20 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку 60 дана од дана закључења уговора. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.   

 

5. „СИГУРНО ТОТАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ ДОО Ваљево, ул. Карађорђева број 165а, 

14000 Ваљево, ПИБ 106535866, мат.број 20625163, број рачуна 160-334152-18, 

заступник Биљна Лончар. 

 

„СИГУРНО ТОТАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ ДОО Ваљево нуди да рачунарске опреме у 

оквиру пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма", по 

партијама, за  партију 1) Набавка рачунарске опреме испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 797.250,00 динара без ПДВ-а, односно 

956.700,00 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку 60 дана од дана закључења уговора. 
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Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.   

 

6. „ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР“ Д.О.О Београд, ул. Др Ивана Рибара број 146, 11070 

Нови Београд, ПИБ 103605787, мат.број 17589164, број рачуна 265-1040310000368-

21, заступник Ђорђе Чабрило. 

 

„ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР“ Д.О.О Београд нуди да рачунарске опреме у оквиру пројекта 

"ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма", по партијама, за  

партију 1) Набавка рачунарске опреме испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 620.500,00 динара без ПДВ-а, односно 

744.600,00 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку 20 дана од дана закључења уговора. 

 

Комисија са посебном пажњом прегледала понуду овог понуђача, те је по окончаном 

поступку отварања понуда захтевала од овог понуђача да достави додатна објашњења која ће 

наручиоцу помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, сходно члану 93. став 1 Закона 

о јавним набавкама, наводећи да је у обрасцу број 6.1.1 – Образац понуде за партију 1) Набавка 

рачунарске опреме, за позицију под редним бројем 4., понуђач понудио следеће цене: 

 

4.  
Laptop 

(према техничким карактеристикама 

из спецификације) 

2 НР PROBOOK 

450 G2 

47.000,00 94.000,00 

 

Комисија је навела да је Наручилац пре покретања поступка јавне набавке извршио 

испитивање тржишта и утврдио оквирне тржишне цене за предметно добро, те је, имајући у виду да 

цене које су понуђене за напред наведене позиције знатно одступају од тржишно упоредиве цене и 

изазивају сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, неопходно да 

у што краћем року, не дужем од 5 дана од дана пријема захтева, у духу члана 92 Закона о јавним 

набавкама, достави наручиоцу појашњења: 

- образложење саставних елемената јединичних цена за позицију 4. (представити структуру 

цене) 

- како постоји више модела добра које сте понудили (НР PROBOOK 450 G2), неопходно је 

да доставите тачну ознаку понуђеног модела у оквиру ознаке G2. 

- образложење којим ће отклонити сваку сумњу у погледу могућности реализације јавне 

набавке под понуђеним условима (изјаву да ће по датим условима у понуди испоручити 

наведено добро у понуди, оверену од стране овлашћеног лица понуђача). 

Понуђач је доставио појашњење које је заведено под бројем I-404/1-79/2016 од 

28.10.2016.године у прилогу којег дописа су садржана додатна појашњења и детаљна техничка 

спецификацију понуђеног добра (НР PROBOOK 450 G2, К9К20ЕА). 

 

Након увида у достављено појашњење, као и након консултације са овлашћеним лицем 

донатора (ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС), комисија је констатовала да се из приложених доказа не може 

закључити да понуђено добро садржи тражени оперативни систем Microsoft Windows 10 Pro, већ 

само FREE DOS, што није у сагласности са садржином понуде где стоји да ће добро имати 

оперативни систем Microsoft Windows 10 Pro. 

Дана 31.10.2016.године комисија је од понуђача затражила да допуни достављено појашњење 

чињеницама : 

- да ли понуђено добро садржи тражени оперативни систем Microsoft Windows 10 Pro. 
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- да ли ће оперативни систем Microsoft Windows 10 Pro бити регистрован на општину 

Куршумлија, а све из разлога што се тражени докази (све лиценце) достављају донатору 

(ГИС) при реализацији јавне набавке. 

- који тип лиценци је у питању (OLP, OVS или OEM). 

 

Понуђач је доставио појашњење које је заведено под бројем I-404/1-79/2016 од 

31.10.2016.године у прилогу којег је навео да понуђено добро (НР PROBOOK 450 G2, К9К20ЕА) не 

садржи оперативни систем Microsoft Windows 10 Pro, тако да лиценца неће бити регистрована на 

општину Куршумлија из разлога што оперативни систем није урачунат у понуду. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као благовремену, али 

неодговарајућу из разлога што се из поднете понуде накнадних појашњења конкурсне 

документације у делу који се односи на добро под бројем 4.“Лаптоп рачунар“ јасно и недвосмислено 

утврђује да понуђена добра испуњавају све техничке спецификације.   

 

7. СЗТР „СТАРТ“ Владимир Клеут ПР, ул. Љубићска број 24, 32102 Чачак, ПИБ 

101297662, мат.број 55039356, број рачуна 105-35239-42, заступник Владимир Клеут. 

 

СЗТР „СТАРТ“ Владимир Клеут ПР нуди да рачунарске опреме у оквиру пројекта "ГИС као 

оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма", по партијама, за  партију 1) 

Набавка рачунарске опреме испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 745.150,00 динара без ПДВ-а, односно 

894.180,00 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања: 20 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку 30 дана од дана закључења уговора. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.   

 

8. „ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О Ниш, ул. Булевар Немањића број 25, Зона 3, локал 69, 

18000 Ниш, ПИБ 104184749, мат.број 20103299, број рачуна 160-238706-12, 

заступник Миљан Крстић. 

 

„ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О Ниш нуди да рачунарске опреме у оквиру пројекта "ГИС као 

оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма", по партијама, за  партију 1) 

Набавка рачунарске опреме испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 699.200,00 динара без ПДВ-а, односно 

839.040,00 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку 30 дана од дана закључења уговора. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.   

 

9. „ВЕРИТАС“ Д.О.О Ниш, ул. Николе Пашића број 23а, 18000 Ниш, ПИБ 100338002, 

мат.број 07680457, број рачуна 220-15351-17, заступник Бојан Балиновић. 
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„ВЕРИТАС“ Д.О.О Ниш нуди да рачунарске опреме у оквиру пројекта "ГИС као оруђе за 

интегрални локални економски развој и развој туризма", по партијама, за  партију 1) Набавка 

рачунарске опреме испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 846.700,00 динара без ПДВ-а, односно 

1.016.040,00 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку 40 дана од дана закључења уговора. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.   

 

Примљене понуде понуђача  које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија рангира 

примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи начин: 

 

Партија 1) Набавка рачунарске опреме: 

 

Р.б. Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О Ниш 699.200,00 

2.  „ИНФОРМАТИКА“ А.Д. Београд 738.801,00 

3.  СЗТР „СТАРТ“ Владимир Клеут 745.150,00 

4.  „DIRECT LINK“ Д.О.О Београд 788.376,00 

5.  „СИГУРНО ТОТАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ ДОО 

Ваљево 

797.250,00 

6.  „ВЕРИТАС“ Д.О.О Ниш 846.700,00 

 

Што се тиче  примљених понуда за партију 2), које су оцењене као благовремене, 

одговарајуће, без битних недостатака, али код којих понуђена цена прелази процењену вредност 

јавне набавке за ову партију, сходно одредбама члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), наводи се да наручилац може доделити уговор понуђачу 

чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од 

упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене 

вредности јавне набавке, примењјући критеријум најнижа понуђена цена, комисија је рангирала 

понуде за партију 2) на следећи начин: 

 

Партија 2) Набавка ГПС уређаја  :  

 

Р.б. Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „Ливона“ Д.О.О Нови Београд 1.562.438,57 

 
На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „најниже понуђена 

цена“, у складу са чланом 105 став 2 тачка 7  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2012 и 68/2015) комисија је предложила да се у јавној набавци добара број 79/2016 – 

Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални економски 

развој и развој туризма", по партијама, за Партију 1) Набавка рачунарске опреме додели уговор 

понуђачу „ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О Ниш, као најповољнијем понуђачу, а за партију 2) Набавка ГПС 

уређаја  додели уговор понуђачу „Ливона“ Д.О.О Нови Београд, као најповољнијем понуђачу,  
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