
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-255/18-08 
04.03.2019. године 

Б е о г р а д 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12, 14/2015 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понудe 07 број 404-ЈН-255/18-07 од 
22.02.2019. године у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Одржавање 
телефонске опреме типа Alcatel, ЈН  број 255/18, доносим 
 

 
О Д Л У К У 

о додели уговора  
 

1. Уговор о јавној набавци услуга - Одржавање телефонске опреме типа Alcatel, ЈН  
број 255/18, додељује се понуђачу „Телекомуникације, Рачунари и Сервиси“  д.о.о.,  
Београд, Варваринска 14 а, у вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у 
року од три дана од дана њеног доношења. 
 

О б р а з л о ж  е њ е 
 
I 
 

 На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности услуга 07 броj 404-ЈН-255/18-02 од 31.12.2018. године, 
Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке 
мале вредности услуга: Одржавање телефонске опреме типа Alcatel, ЈН  број 255/18. 
 

Процењена вредност предметне јавне набавке je 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Kритеријум за избор је економски најповољнија понуда са применом следећих 
елемената критеријума: 
 
Елемент критеријума Максималан износ пондера 
Цена резервних делова и опреме 55 
Цена инжењер сата 25 
Цена техничар сата  20 
УКУПНО :  100 

1 
 

 



Цена резервних делова и опреме: 
Понуда са најнижом понуђеном ценом резервних делова и опреме добија максималан број 
пондера предвиђен за овај елеменат критеријума.  
Израчунавање броја пондера за остале понуде по овом елементу критеријума врши се 
према следећој формули: 

најнижа укупно понуђена цена резервних делова и опреме х 55 
_________________________________________________________ 

цена резервних делова и опреме из понуде која се рангира 
 

Цена инжењер сата  
Понуда са најнижом понуђеном ценом инжењер сата  добија максималан број пондера 
предвиђен за овај елемент критеријума.  
Израчунавање броја пондера за остале понуде по овом елементу критеријума врши се 
према следећој формули: 

најнижа понуђена цена инжењер сата х 25 
_______________________________________ 

                                            цена инжењер сата из понуде која се рангира 
 
Цена техничар сата  
Понуда са најнижом понуђеном ценом техничар сата добија максималан број пондера 
предвиђен за овај елемент критеријума.  
Израчунавање броја пондера за остале понуде по овом елементу критеријума врши се 
према следећој формули: 

најнижа понуђена цена техничар сата х 20 
_______________________________________ 

                                         цена техничар сата из понуде која се рангира 
 
 Рок за подношење понуда био је 21.02.2019. године до 10:00 часова. 

 Благовремено је  понуду доставио следећи понуђач: 
 
          „Телекомуникације, Рачунари и Сервиси“ д.о.о. Београд, Варваринска 14а  

 
 Поступак отварања понуда спроведен је дана 21.02.2019. године, са почетком у 12:00 
часова, а окончан истог дана у 12:10 часова. 
 

II 
 

Након разматрања понудe утврђено је следеће: 
 
1) да је понуда понуђача „Телекомуникације, Рачунари и Сервиси“ д.о.о. 

Београд, Варваринска 14а, 07 број 404-ЈН-255/18-05 од 21.02.2019. године, са оставрених 
100 пондера, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.02.2019. године у 09:02 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
-  УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА: 3.361.440,00  динара без износа ПДВ-а 
-  ЦЕНА РАДНОГ САТА ИНЖЕЊЕРА: 4.720,00 динара без износа ПДВ-а 
-  ЦЕНА РАДНОГ САТА ТЕХНИЧАРА: 2.950,00  динара без износа ПДВ-а 
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- КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ: економски 
најповољнија понуда са применом следећих елемената критеријума: 
 

Елемент критеријума Максималан износ пондера 
1. Цена резервних делова и опреме 55 
2. Цена инжењер сата 25 
3. Цена техничар сата  20 

УКУПНО :  100 
 
Сваком од наведених елемената критеријума наручилац одређује релативни значај - 
пондер, тако да укупни максимални збир пондера износи 100. 
 
Цена резервних делова и опреме:   3.361.440,00  х 55 =  55 пондера   
                                                                 3.361.440,00   
 
Цена инжењер сата:   4.720,00 х 25   =  25 пондера 
                                          4.720,00 
 
Цена техничар сата:   2.950,00  х 20    =   20 пондера 
                                          2.950,00   
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
набавке и подразумева стварни обим извршених услуга и уграђених делова до предвиђеног 
износа;  
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Понуђене цене резервних делова и цена радног сата техничара и 
инжењера  су фиксне до окончања Уговора; 
МЕСТО ИЗВРШЕЊАУСЛУГЕ: Сервис Добављача; 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: До 45 дана од дана пријема појединачне фактуре и радног 
налога, а након извршене услуге, квалитативног и квантитативног пријема, у складу са 
чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл.гл. 119/12); 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 7  радних дана по сваком појединачном уређају, од 
тренутка     пријема уређаја у сервис Добављача  НАПОМЕНА: Уколико уређај не буде 
поправљен у назначеном року, Добављач је дужан да до поправке обезбеди адекватан 
заменски уређај;  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде; 
ГАРАНЦИЈА: 12 месеци на уграђене делове и извршене услуге рачунајући од дана 
извршења. 
 
 Имајући у виду да је пристигла само једна понуда понуђача „Телекомуникације, 
Рачунари и Сервиси“ д.о.о. Београд, Варваринска 14а, приликом бодовања је констатовано 
да је у свим елементима бодовања оставрила маскималкан број пондера што је у укупном 
износу 100 пондера. 
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III 
 

 Наручилац је добио следећу прихватљиву понуду понуђача „Телекомуникације, 
Рачунари и Сервиси“ д.о.о. Београд, Варваринска 14а, 07 број 404-ЈН-255/18-05 од 
21.02.2019. године, са оставрених 100 пондера. 

 

IV 

 На основу наведеног помоћник министра - начелник Сектора Уговор у поступку 
јавне набавке мале вредности услуга - Одржавање телефонске опреме типа Alcatel, ЈН  
број 255/18, у вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, додељује понуђачу 

 
„Телекомуникације, Рачунари и Сервиси“ д.о.о. Београд, Варваринска 14а.  

 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
Поука о правном леку: 
Против ове одлуке  може се  поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 
објаве Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, сходно члану 
149. став 6. Закона о јавним набавкама.  
 
 
 

ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
- НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 

      
               
                    _______________________ 
                          Жељко Веселиновић        
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