
                                                                                                             Број 646 
                                                                                                           16.11.2018. године 
 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВАЉЕВУ 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Наручилац ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВАЉЕВУ 
(скраћени назив: ВИПОС) коју заступа директор др Млађен Вићентић, доноси:  
 

О Д Л У К У  
о додели уговора  

 
БИРА СЕ као најповољнија понуда следећег понуђача 
 

Р.б.  
Назив понуђача 

Деловодни број 
под којим је 

понуда уписана 

Датум 
подношења 

понуде 
Време 

1.  УСПОН доо Чачак 404-11/2018-1 13.11.2018. 08:00 

 
и  ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности – 
набавка добара – рачунара, ЈН број 404-11/2018 следећем понуђачу  
 
 

Р.б.  Назив понуђача 
1.  УСПОН доо Чачак, 

Чачак, Булевар Ослобођења 17 
МБ: 06084613 
ПИБ: 101289775 
Заступник: Предраг Павловић  

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Наручилац Висока пословна школа струковних студија у Ваљеву (скраћени назив: ВИПОС)  
спровеo је поступак јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале вредности – 
набавка добара – рачунара, која је покренута Одлуком о покретању поступка јавне набавке 
бр. 404-11/2018, донетом од стране директора ВИПОС-а, дана 31.10.2018. године, под 
заводним бр. 610. 
 
Предмет јавне набавке су добра – рачунари.  
 
Ознака и назив из општег речника набавке - 30200000 – рачунарска опрема и материјал. 
 
Процењена вредност јавне набавке добара износи 916.666,67 динара без ПДВ-а.  
 
Позив за подношење понуда достављен је електронским путем 02.11.2018. године 
објављивањем на сајту ВИПОС-а и Порталу Управе за јавне набавке.  
 
Рок за достављање понуда био је закључно са  13.11.2018. до 13 часова. 
 
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда тј. 
дана 13.11.2018. године са почетком у 14:00 часова, а окончан је истог дана у 14:15 часова. 
Отварању понуда је присуствовао један представник понуђача, коме је одмах након отварања 
уручен записник о отварању понуда (фотокопија записника).  
 



Записник о отварању понуда је достављен осталим понуђачима у законском року односно 
одмах након отварања понуда. 
 
У наведеном року Наручилац је примио три благовремене понуде и то: 

 
Р.б.  

Назив понуђача 
Деловодни број 

под којим је 
понуда уписана 

Датум 
подношења 

понуде 
Време 

2.  УСПОН доо Чачак 404-11/2018-1 13.11.2018. 08:00 
3.  Ројал комерц доо 

Београд 
404-11/2018-2 13.11.2018. 08:00 

4.  СЗТР ФИСКАЛ 
ЂЕКИЋ ДРАГИЦА 
ПР ВАЉЕВО 

404-11/2018-3 13.11.2018. 12:37 

 
 
После отварања понуда Комисија је дана 16.11.2018. године вршила стручну оцену понуда и 
утврдила следеће: 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:  

 
Једна понуда је одбијена и то понуда понуђача СЗТР ФИСКАЛ ЂЕКИЋ ДРАГИЦА ПР 
ВАЉЕВО, из разлога што није достављен обавезан образац захтеван конкурсном 
документацијом - Образац креиран од стране понуђача у коме се наводи назив и 
карактеристике опреме која ће се испоручити 

 
Комисија је благовремене, исправне и одговарајуће понуде вредновала и упоређивала 
применим критеријума најниже понуђене цене и утврдила следеће: 
 

Р.б.  Назив понуђача ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА  

без пореза 

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА 

са порезом 
1.  УСПОН доо Чачак 762.500 915.000 
2.  Ројал комерц доо Београд 799.875 959.850 

 
Понуда понуђача УСПОН доо Чачак испуњава све услове из Закона о јавним набавкама, 
Конкурсне документације и све техничке спецификације. 

 
Комисија је утврђивала испуњеност услова понуђача за учешће у поступку јавне набавке, 
сагласно члану 75. и члану 77. Закона о јавним набавкама, као и Упутства понуђачима како 
да сачине понуду. С тим у вези, претходна понуда је исправна, комплетна и прихватљива 
јер је приложена целокупна документација која је тражена. 
 
Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда понуђача  УСПОН доо 
Чачак исправна, одговарајућа, са најнижом и прихватљивом ценом и предложила директору 
Високе пословне школе струковних студија Ваљево, који је законски заступник Наручиоца, 
избор овог  понуђача, сагласно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама којим је 
прописано: „Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја Комисије 
Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву 
понуду“. 
 



Одговорно лице наручиоца, директор др Млађен Вићентић, прихватио је предлог Комисије 
за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео 
одлуку о избору како иста гласи у изреци. Период важења уговора је до истека гаранције 
за набављена добра. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач, кандидат односно заинтересовано лице може Републичкој 
комисији за заштиту права, а преко  Наручиоца Високе пословне школе струковних студија 
Ваљево, Ул. Вука Караџића број 3а, поднети захтев за заштиту права, сходно члану 149. став 
6. Закона о јавним набавкама, непосредно или поштом препоручено са повратницом.  
 
 
                                                                                              Директор ВИПОС-а 
 
                                                                                          
                                                                                              др Млађен Вићентић 
 

 


