
 

1 од 3 

              

                                
    РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

  НАРОДНА СКУПШТИНА 

     03 Број 404-8/33-18-07 

        05.12.2018. године 

            Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 74. и 75. Правилника о набавкама, заменик 

генералног секретара  Народне скупштине  на основу овлашћења председника Народне скупштине  

број: 9-582/18 од 9. марта 2018. године, доноси, 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОБАРА), ЈНМВ  бр. 33/18 

 

 

1.   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „SAGA DOO BEOGRAD“, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, 

Нови Београд,  број понуде 9561/18 од 30.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 

број 404-8-/33-18-03 од  30.11.2018. године. 

 

2.   Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од  три 

дана од дана њеног доношења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 21.11.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 03 број 404-

8/33-18  за набавку добaра – Уређај за складиштење података,, ЈНМВ бр. 33/18, Наручилац је позив за 

подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио на Порталу  јавних 

набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две понуде. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број 

404-8/33-18-05 од 30.11.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 

изради  Извештаја о стручној оцени понуда 03 број  404-8/33-18-06 од 04.12.2018. године, у коме је 

констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ  бр.  33/18 је набавка добaра – Уређај за складиштење 

података. 

Назив и ознака из ОРН:  48823000 – Сервери датотека. 

 

2.  Процењена вредност јавне набавке:  5.000.000,00  динара без ПДВ-а. 

 

3.  Дана 22.11.2018. године, наручилац  је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних  

     набавки и  интернет страници Народне скупштине Републике Србије. 

  

4.  Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачим: 

     Благовремено, до 10,00 часова, до дана 30.11.2018. године, пристиглe су понуде следећих    

     понуђача: 

 



 

2 од 3 

Број под којим је 

понуда заведена 

П о н у ђ а ч 

(назив, улица , број и место)

 

датум пријема час пријема 

03 Број  404-8/33-18-03           
Понуда бр. 1 

„SAGA DOO BEOGRAD“, 

Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а,  

Нови Београд 

30.11.2018.  

године  
9,04 

03 Број  404-8/33-18-04           
Понуда бр. 2 

„ИНФОРМАТИКА“ а. д. Београд 
 (Стари град) , 

Београд, Јеврејска 32 

30.11.2018.  

године 
9,09 

 
       Није било неблаговремених понуда.  

 

Назив понуђача и основни подаци о понуђачим: 

Понуђач: „SAGA DOO BEOGRAD“, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, Нови Београд, матични број: 
17493647, ПИБ:100394832. 
Понуђач: „ИНФОРМАТИКА“ а. д. Београд (Стари град), Београд, ул. Јеврејска бр. 32, матични број 
07024592, ПИБ 100001716. 

 

Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 30.11.2018. године, у просторијама 

Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 13,00 часова, о чему је 

састављен Записник 03 број 404-8/33-18-05.  

 

 

5. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

 Нема одбијених понуда. 

 

 

6. Анализа понуда: 

Након разматрања понуда Комисија за јавну набавку  утврдила је следеће: 

 

6.1. - да је понуда понуђача „SAGA DOO BEOGRAD“, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, Нови 

Београд, број понуде 9561/18 од 30.11.2018.  године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-

8-/33-18-03 од  30.11.2018. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

Закона о јавним набавкама. 

 

Прегледом понуде коју је доставио понуђач „SAGA DOO BEOGRAD“, Нови Београд, утврђено је да је 

понуда у целини  припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да 

садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и  додатних услова из члана 75. и члана 

76. Закона о јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом. 

Понуђена укупна цена износи  4.950.000,00  динара без ПДВ-а. 

 

 

6.2. - да је понуда понуђача  „ИНФОРМАТИКА“  а. Д., Београд, Јеврејска 32, број понуде 7- 2286/18  

од 30.11.2018.  године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/33-18-04 од  30.11.2018. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 

Прегледом понуде коју је доставио понуђач „ИНФОРМАТИКА“ а.д., Београд, Јеврејска 32, утврђено је 

да је понуда у целини  припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и 

да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и  додатних услова из члана 75. и члана 

76. Закона о јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом. 

Понуђена укупна цена износи  4.980.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

 

7.  Критеријум за оцењивање понуда: 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума најнижа понуђена цена. 

      



 

3 од 3 

Ранг листа понуђача: 

 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште понуђача 

Начин на који 

понуђач наступа и 

број понуде 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

03 Број  404-8/33-18-03           
Понуда бр. 1 

„SAGA DOO BEOGRAD“, 

Булевар Зорана Ђинђића бр. 

64а,  

Нови Београд 

Самостално 

бр. понуде 

9561/18 

од 30.11.2018. год. 

4.950.000,00 

03 Број  404-8/33-18-04          
Понуда бр. 2 

„ИНФОРМАТИКА“ а. д. Београд 
(Стари град) , 

Београд, Јеврејска 32 

Самостално 

бр. понуде 

7- 2286/18 

од 30.11.2018. год. 

4.980.000,00 

 

 

8. Назив  понуђача коме се додељује уговор: 

 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача „SAGA DOO 

BEOGRAD“, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, Нови Београд, број понуде 9561/18 од 30.11.2018.  

године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/33-18-03 од  30.11.2018. године, понуђенe 

укупне цене у износу од 4.950.000,00 динара без ПДВ-а, односно  5.940.000,00 динара са ПДВ-ом.  

  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у висини  100% од уговорене цене са ПДВ-ом. 

 

Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке добaра – Уређај за 

складиштење података, додели понуђачу „SAGA DOO BEOGRAD“, Булевар Зорана Ђинђића бр. 

64а, Нови Београд. 

 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније 

понуде и  на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за  

заштиту права у року од 5  дана од дана објаве исте  

на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу,  

а копија се истовремено доставља Републичкој комисији  

за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

 

                                                                                                          ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 

                                                                                                                                            

                                                                                                               ____________________________ 

          Срђан Смиљанић 

 

 

Д о с т а в и т и  

 Одељењу за буџетске и финансијско- 

рачуноводствене послове                                  

 Писарници     

 

 


