
 

 

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина  

Број ЈН: 404-15/2013 

Број одлуке: 15 

Датум: 28.05.2013. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012),начелник Општинске управе Осечина Милан Урошевић  доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ДОО ''Успон'' Чачак, Градско шеталиште 

бр.57, ПИБ 101289775, матични број 06084613, понуда број 34 од 20.05.2013. 

године. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 22.04.2013. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности, бр. 404-15/2013, за јавну набавку набавка рачунарске 

опреме -добра- набавка четири рачунара и два ласерска штампача у циљу 

реализације пројекта увођења матичних књига у електронском облику, а дана 

09.05.2013. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Општинске управе Осечина. 

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 

4(четири) понуда. 

 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровео стручно 

оцењивање понуда и саставио извештај. 

 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 15 од 27.03.2013. године, комисија за 

јавне набавке  констатовала је следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци 

 

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-добра-набавка 

рачунарске опреме. 

 Предмет јавне набавке је набавка рачунарске опреме-добра-набавка четири 

рачунара и два ласерска штампача у циљу реализације пројекта увођења 

матичних књига у електронском облику. 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 150.000,00 динара. 

 

Одступања од плана набавке: средства по предметној јавној набавци су 

одобрена од стране Републике Србије, Владе, Канцеларије за одрживи развој 

недовољно развијених подручја, а Општинска управа Осечина је овлашћена за 

спровођење исте.  

 

 



 

 

2. Подаци о понуђачима 

 

У поступку је учествовало 4 (четири) понуђача: 

 

1. ДОО ''Успон'' Чачак, Градско шеталиште бр.57; ПИБ 101289775, 

мат.бр.06084613 

 

2. EWE Comp доо Београд, Цара Душана 212; ПИБ 100042618, 

мат.бр.17333127 

 

3. BC Group Computers доо Београд, Анастаса Јовановића бр.3; ПИБ 

107902275, мат.бр.20893893 

 

4. ComTrade Београд, Савски Насип бр.7; ПИБ 100181280, мат.бр.17335847 

 

 

3. Подаци о одбијеним понудама 
 

Укупан број поднетих понуда износи 4(четири). 

 

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

1. Понуда понуђача ____/_____, заведена под бројем __/___ одбијена је 

због______/_____, понуђена цена: ___/___ динара; 

 

4. Ранг листа понуђача 

 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа 

понуђена цена. 

 

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин: 

1. Понуђач ДОО ''Успон'' Чачак понудио је 110.000,00  динара без ПДВ-а 

2. Понуђач BC Group Computers доо Београд понудио је 110.500,00  динара без 

ПДВ-а 

3. Понуђач ComTrade  Београд понудио је 190.836,00   динара без ПДВ-а 

4. Понуђач EWE Comp доо Београд понудио је 209.072,00 динара без ПДВ-а 

  

5. Најповољнија понуда 

 

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да 

је најповољнија понуда понуђача ДОО ''Успон'' Чачак , заведена под бројем 34,  

и предложила наручиоцу његов избор. 

 

6. Подизвођач 
 

Изабрани понуђач ће набавку извршити уз помоћ подизвођача ___/___, чије су 

референце наведене у конкурсној документацији. 

 



 

 

Део уговора који ће извршити подизвођач односи се на ___/____. 

 

 

7. Лице које спроводи поступак 
 

Комисија за јавне набавке 

Контакт: тел./факс 014/451-158, email:jovana.milanovic@osecina.com 

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о 

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен 

понуђачу ДОО ''Успон'' Чачак, понуда број 34 од 20.05.2013. године. 

 

Одлуку доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за 

заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки пет дана од дана пријема исте. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 

____________________ 

Милан Урошевић 

 
 


