
 

 

 

 

Дел.бр. 6186/11 

Датум: 21.12.2015. 

Страна 1 од  3     

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), директор Предшколске установе „11.април“ 

доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели Уговора  

 

  

     Уговор о набавци добара - Рачунарска и електронска опрема, ЈН бр. Д 15-07 

додељује се понуђачу: ”ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР” ДОО БЕОГРАД, Др Ивана Рибара 146, 

11070 Нови Београд, на основу понуде бр.111/15 од 16.12.2015. године. 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:  2.323.700,00 динара 

 Уговорена вредност са ПДВ-ом: 2.788.440,00 динара 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Наручилац је корисник буџетских средстава. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000 - Рачунарска опрема и 

материјал; 31710000 - Електронска опрема 

 

 Наручилац је дана 04.12.2015. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне 

набавке  бр. 6186/1, за јавну набавку Д 15-07, Рачунарска и електронска опрема.  

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 04.12.2015. године објавио Позив за 

подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке ,градском порталу и Интернет 

страни Наручиоца.   

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) 

понуда. 

 Јавно отварање понуде одржало се дана 16.12.2015. године у просторијама Управе 

Предшколске установе „11.април“, Народних хероја бр. 12а, Нови Београд. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и извршила преглед и рачунску проверу досатвљене понуде. 

 У Извештају о стручној оцени понуда бр. 6186/10 од 18.12.2015. године, Комисија 

за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

 

 

 



 

 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Рачунарска и електронска опрема 

Редни број јавне набавке Д 15-07 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

2.500.000,00 дин. без ПДВ-а 

 

Подаци о апропријацији у буџету 

односно финансијском плану 

* 911-предшколско образовање 

*512221 –економска класификација – 

Рачунарска опрема и  

*512241 - Електронска опрема 

* 00-подекономска класификација 

* 04-извор финансирања, сопствена 

средства на терет финансијског плана за 

2015. годину 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 
Неблаговремене 

понуде 

1.  
ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР” ДОО БЕОГРАД, Др Ивана 

Рибара 146, 11070 Нови Београд нема 

 

3)  Набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности собзиром да 

је збир свих сродних набавки на годишњем ниво испод лимита од 5.000.000,00 

динара. 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

 

      

 

 

5) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

  

Ранг листа понуђача код критеријума  НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

Ред. 

бр. 

Заводни 

број 
Име или шифра понуђача 

Понуђена цена  

без ПДВ-а 

1.  6396/1 
”ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР” ДОО БЕОГРАД, Др 

Ивана Рибара 146, 11070 Нови Београд 
2.323.700,00  РСД 

 

 

1) Назив односно име понуђача коме се додељује уговор 

Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде 

Разлози за одбијање 

понуде и понуђена цена 

/ / / 



 

 

 

Сходно наведеном за предметну јавну набавку , Комисија је констатовала да је 

понуда понуђача : ”ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР” ДОО БЕОГРАД, Др Ивана Рибара 

146, 11070 Нови Београд, прихватљива у складу са чланом 3. тачка 33 Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15 и 68/15), те  да је испуњен 

услов за доношење одлуке о додели уговора прописан члан 107 став 3. ЗЈН и 

предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и уговор 

додели понуђачу: 

 

понуђач: ”ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР” ДОО БЕОГРАД, Др Ивана Рибара 146, 11070 

Нови Београд 

  Матични број: 17589164, ПИБ: 103605787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                  Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

 

 

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора понуђачу: 

”ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР” ДОО БЕОГРАД, Др Ивана Рибара 146, 11070 Нови 

Београд 

  Матични број: 17589164, ПИБ: 103605787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

                                                                                                         ДИРЕКТОР  УСТАНОВЕ 

___________________________ 

                                   Мирјана Секулић 

 X 


