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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

БРОЈ:  404-4-1/2019-04-5 

ДАНА: 04.02.2019.године 

ЋУПРИЈА   

На основу члана 108.став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12,14/15 и 68/15) начелник општинске управе општине Ћуприја Милица Цветковић 

дипл.правник, доноси : 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

у поступку јавне набавке мале вредности добра  - набавка сервера 

 

    УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ: „Електроник партнер“ д.о.о Београд, који 

је доставио понуду  број 404-31/2019-04 од 01.02.2019. године 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 24.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке  

мале вредности бр. 404-4-1/2019-04-1 добра – набавка сервера. 

 

По плану јавне набавке редни број предметне  набавке је 1.1.10 

Комисија за јавну набавку добра - набавка сервера  именована решењем начелника 

Општинске управе општине Ћуприја бр. 404-4-1/2019-04-2 од 24.01.2019. године је после 

отварања понуда и сачињеног записника бр. 404-34/2019-04 од 01.02.2019. године 

спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-4-1/2019-04-4 од 01.02.2019. године 

комисија је констатовала следеће. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Врста предмета јавне набавке је набавка:  добра 

Предмет јавне набавке је набавка добра: набавка сервера . 

 

Ознака из класификационе делатности,односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 48822000 – рачунарска опрема. 

Позив за подношење понуда наручилац је објавио дана 24.01.2019. године на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници општине Ћуприја, у складу са чланом 57. Закона 

о јавним набавкама. 

Средства за реализацију јавне набавке мале вредности обезбеђена су Одлуком о буџету 

општине Ћуприја за 2019. годину  („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.26 од 18.12.2018. 

године), и Финасијски  план  за 2019. годину за Оптинску управу општине Ћуприја 

бр.402-92/2018-01-2 од 27.12.2018. године, позиција 134, конто 512220,функција 130 

По плану јавне набавке редни број предметне  набавке је 1.1.10 

Процењена вредност набавке је  833.333,00 без ПДВ-а. 

 



2 
 

Поступак отварања понуда је спроведен дана 01.02.2019. године у сали за састанке 

општине Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7, 35230 Ћуприја, о чему је сачињен записник број 

404-34/2019-04 

2) Подаци о понуђачима: 
 

У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка сервера,  у року одређеном за 

достављање понуда пристигла понуда  2 ( два понуђача). 

 

Први понуђач „KING ICT“ д.о.о Београд, ул. Вилине Воде бб,  доставио је понуду број 

404-26/2019-04 од 31.01.2019. године, у 09 часова и 35 минута. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавке мале вредности 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/15), 

понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5 који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђач je  дао понуду:    

а) самостално 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без 

ПДВ-а (уписати у празно поље): 

825.669,00 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са 

ПДВ-ом (уписати у празно поље): 

990.802,80 

Рок плаћања: Купац  ће плаћање извршити у 

року од 45 дана од дана испоруке 

добара и испостављања фактуре са 

тачно наведеним називима 

испоручених добара на текући 

рачун Продавца. 

Гарантни рок (Према врсти производа, гарантни 

рок не може да буде краћи од 3 година) уписати у 

празно поље: 

3 године 

Рок испоруке (Рок испоруке не дужи од 5 дана од 

дана пријема захтева наручиоца) уписати у празно 

поље: 

5 дана од дана пријема захтева 

наручиоца 

Место испоруке: Франко магацин наручиоца, на 

адреси 13. октобар бр. 7 35230 

Ћуприја. 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) уписати 

у празно поље: 

30 дана од дана отварања понуда 

Модел уговора потписан и печатиран.  

Комисија констатује да је понуда понуђача : „KING ICT“ д.о.о Београд, ул. Вилине Воде 

бб,  ПРИХВАТЉИВА. 

 

Други понуђач „ Електроник партнер “ д.о.о Београд, ул. Др. Ивана Рибара 146,  
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доставио је понуду број 404-31/2019-04 од 01.02.2019. године, у 09 часова. 

Комисија констатује да је испуњеност услова у поступку јавне набавке мале вредности 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/15), 

понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказао у форми 

потписане и печатиране изјаве на образцу 5 који је саставни део конкурсне 

документације.  

Понуђач je  дао понуду:    

а) самостално 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без 

ПДВ-а (уписати у празно поље): 

664.900,00 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са 

ПДВ-ом (уписати у празно поље): 

797.880,00 

Рок плаћања: Купац  ће плаћање извршити у 

року од 45 дана од дана испоруке 

добара и испостављања фактуре са 

тачно наведеним називима 

испоручених добара на текући 

рачун Продавца. 

Гарантни рок (Према врсти производа, гарантни 

рок не може да буде краћи од 3 година) уписати у 

празно поље: 

3 године 

Рок испоруке (Рок испоруке не дужи од 5 дана од 

дана пријема захтева наручиоца) уписати у празно 

поље: 

5 дана од дана пријема захтева 

наручиоца 

Место испоруке: Франко магацин наручиоца, на 

адреси 13. октобар бр. 7 35230 

Ћуприја. 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) уписати 

у празно поље: 

30 дана  

Модел уговора потписан и печатиран.  

Комисија констатује да је понуда понуђача : „Електроник партнер“ д.о.о, 

ПРИХВАТЉИВА. 
 

3) Подаци о одбијеним понудама 
 

Није било одбијених понуда. 

 

4) Ранг листа понуђача 
 

Први понуђач „ Електроник партнер “ д.о.о Београд, ул. Др. Ивана Рибара 146,  

доставио је понуду број 404-31/2019-04 од 01.02.2019. године 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без 

ПДВ-а : 

664.900,00 
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Укупна вредност понуде изражена у динарима са 

ПДВ-ом : 

797.880,00 

Други понуђач:  „KING ICT“ д.о.о Београд, ул. Вилине Воде бб,  доставио је понуду 

број 404-26/2019-04 од 31.01.2019. године. 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без 

ПДВ-а:  

825.669,00 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са 

ПДВ-ом : 

990.802,80 

 

      5 ) Избор понуде 

             На основу стручне оцене понуда Комисија констатује да је у поступку јавне 

набавке  мале вредности добра – набавка сервера, најповољнија и прихватљива понуда 

понуђача „ Електроник партнер “ д.о.о, који је доставио понуду број 404-31/2019-04 од 

01.02.2019. године и предлаже начелнику Oпштинске управе општине Ћуприја да у 

складу са чланом 108. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15),  донесе Одлуку о додели уговора и  уговор додели наведеном 

понуђачу. 

 

6) Лица која  спроводе поступак  

Члан комисије Милан Антић , дипл.правник;                                                                         

Члан комисије Гордана Јовановић дипл.ек .;                                                                    

Заменик члана  комисије Саша Илић, спец.стр.инж.ел.тех. и рач.;   

Контакт  телефон 035/8476-523 

 

 Наручилац је прихватио предлог комисије и донео Одлуку о додели уговора, којом је 

уговор за набавку добра – набавка сервера,  доделио понуђачу „ Електроник партнер “ 

д.о.о Београд, ул. Др. Ивана Рибара 146, који је доставио понуду број 404-31/2019-04 од 

14.02.2019. године. 

Одлука ће бити објављена на Портал јавних набавки и на интернет страници  општине 

Ћуприја www.cuprija.rs у року од три дана од дана доношења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове oдлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набaвки пет дана од дана 

објављивања на Порталу јавних набавки. 

Одлуку доставити: 

Начелнику општинске управе Ћуприја; 

Одсеку за јавне набавке; 

а/а 

 
                                                      ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 

                                                         ОПШТИНСКА УПРАВА 

                                                        ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
                                                         Милица Цветковић, дипл.правник 

http://www.cuprija.rs/

