
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 
Број: 2180  /1 - ЈН  4/2015-I 
У Чачку, 30. октобар   2015. године 
 
                   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 92. Правилника  о 
набавкaмa  унутар Агрономског факултета у Чачку,  
                     декан Агрономског факултета у Чачку доноси 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

 

  У поступку јавне набавке мале вредности добара - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 
СА МИНИСТАРСТВОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ЈН бр. 4/2015-I, додељује се уговор и то: 
 
1)      за   Партију 1: Набавка рачунарске опреме по Пројекту:“Савремени модели ратарске и повртарске производње  у циљу 
унапређења стручног знања и усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“ : 
 
   понуђачу „ USPON“ DOO Čačak , Градско шеталиште 57, 32 000 Чачак,  према понуди бр. 516343 од 19. 10.2015. године; 
 
 2  )   за   Партију 2: Набавка рачунарске опреме по Пројекту “Унапређење робне производње у сточарству“ :  
 
 - понуђачу „ USPON“ DOO Čačak, Градско шеталиште 57, 32 000 Чачак,  према понуди бр. 516347 од 19. 10.2015. године. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

О б р а з л о ж е њ е 
         
  
 

  На основу Одлуке декана Агрономског факултета у Чачку бр. 2094 /1 - 4/2015-I  од  12. октобра 2015. године,  спроведен је 
поступак јавне набавке мале вредности добара - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА СА 
МИНИСТАРСТВОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ЈН бр. 4/2015-I. 
 А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
            Редни број  јавне набавке: бр. 4/2015 – I. 
             Предмет ЈН је набавка добара и то: НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА СА 
МИНИСТАРСТВОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ЈН бр. 4/2015-I, обликоване у 2 партије. 
             Врста поступка   ЈН: Јавна набавка мале вредности. 



            Укупна процењена вредност јавне набавке:    645.833,00 динара без ПДВ-а. 
              Процењена вредност јавне набавке по појединачним партијама: 
 
ПАРТИЈА 1: Набавка рачунарске опреме по Пројекту:“Савремени модели ратарске и повртарске производње 
 у циљу унапређења стручног знања и усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“.  

289.166,00 динара без ПДВ-а.    

ПАРТИЈА 2: Набавка рачунарске опреме по Пројекту “Унапређење робне производње у сточарству“.                    356.667,00 динара са ПДВ-ом. 
      Набавка иде на терет средстава буџета РС – Министарство пољопривреде и заштите животне средине за 2015. годину;  

финансијски план Наручиоца  -  512221 – рачунарска опрема. 
      Назив и ознака из општег речника набавке – ОРН:      30230000 –  рачунарска опрема. 

            Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
 
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:   
 
        1.  Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН број 4/2015-I, је дана 13. 10. 2015. године 
објављен на Порталу јавних набавки и  интернет адреси Наручиоца, сагласно члану 39.став 5.ЗЈН. 
             Рок за достављање понуда је утврђен позивом за достављање понуда, закључно са 14. октобром  2014.године до 12,00 часова, али 
је рок продужен до   21.10. 2015.године до 12,00 часова 
.          Благовремено, до дана истека рока за подношење понуда, 21.10. 2015. године до 12,00 часова, на адресу Наручиоца приспело је пет  
(5) понуда за обе партије  и то:  

 
Редни 
 број 

 
Назив понуђача 

Број 
под којим  
је заведена  

Број  
понуде 

Понуда  
примљена 

1. „CP DISTRIBUTION“ d..o.o.  
  Novi Sad 

2189/1 
2190/1 - 19.10.2015. у 12,30 

2.  „ LaptopCentar“ d.o.o.    Београд 2017/1 201 20.10.2015. у 11,00 
3.  
 С.Р. ПРО ЦЕНТАР Пожаревац 2024/1 

2024/2 - 21.10. 2015. у 9,00 

4.  
 ROYAL COMMERCE DOO Београд 2025/1 

2025/2 - 21.10.2015. у 9,15 

5. „ USPON“ DOO Čačak 2039/1 
2039/2 - 21.10.2015. u 11,30 

            Неблаговремених понуда нема. 
        Комисија за јавну набавку у саставу: др Милун Петровић- председник, Душан Марковић - члан Снежана Обреновић- члан, 
Далибор Томић- заменик председника и Симеон Ракоњац- заменик члана, образована Решењем декана Факултета  oд 12. октобра 



2015.године, започела је са радом на Извештају  дана 26.10. 2015.године у 14,00 часова., и приступила стручној оцени понуда о чему је 
дана  28. 10.2015. године сачинила Извештај. 
             У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:  
        I.   Све приспеле понуде су благовремене. 
       II.  У поступку прегледа и оцена понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила: 
1)     Партија 1: Набавка рачунарске опреме по Пројекту:“Савремени модели ратарске и повртарске производње  у циљу 
унапређења стручног знања и усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“. 
 

Р.Б. Назив или шифра понуђача Понуђена цена: 
  без ПДВ-а са  ПДВ-ом 

1. „CP DISTRIBUTION“ d..o.o.   Novi Sad 254.700,00 305.640,00 
 2. 
   

      „ LaptopCentar“ d.o.o.     Београд 282.850,00- 32.900 =249.950,00 339.420,00 - 39.480,00 =  
299.940,00 

3.        С.Р. ПРО ЦЕНТАР Пожаревац                      275.075,00 330.090,00 
4. ROYAL COMMERCE DOO Београд 266.020,00 319.224,00 
5.        „ USPON“ DOO Čačak 245.750,00 294.900,00 

         
  -   Комисија за јавну набавку је у складу са чланом 93. став 4. ЗЈН је од понуђача :  „ LaptopCentar“ d.o.o.  Београд захтевала да 
достави писану сагласност на исправку рачунске грешке, уочене приликом разматрања понуда по окончаном поступку отварања понуда. 
Приликом рачунске контроле достављене понуде број 201 од 19.10.2015. године, у предметном поступку јавне набавке, Комисија за 
јавну набавку је уочила  рачунску грешку. Чланом 93 став 5. ЗЈН предвиђено је да у случају разлике између јединичне цене и укупне 
цене, меродавна је јединична цена, па је Комисија у складу са тим и извршила рачунску исправку. Представник наведеног понуђача је у 
благовремено у остављеном року, доставио писану сагласност на исправку рачунске грешке у понуди. Након извршене рачунске 
контроле и исправке рачунске грешке, укупна вредност добара без ПДВ-а износи 249.950,00 динара, односно 299.940,00 динара са ПДВ-
ом, и ова вредности ће се даље узимати приликом коначног рангирања понуда. 
   -   У поступку отварања понуда, приликом прегледа достављене документације у понуди понуђача „ USPON“ DOO Čačak, Комисија 
је утврдила да наведени понуђач у обрасцу понуде није уписао рок важења понуде, што је и констатовано у Записнику о отварању 
понуда. Приликом прегледа и стручне оцене понуда, Комисија је утврдила да је понуђач „ USPON“ DOO Čačak навео рок важења 
понуде у посебном прилогу насловљеном као „понуда број 516343“ из којег се може утврдити рок важења понуде – 30 дана (до  
21.11.2015.године). Начелним правним ставом Управе за јавне набавке са Опште седница, 16.04.2014. године - 18. став (члан 106. став 1. 
тачка 5) прописано је да уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у 
понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних 



недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности 
да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
   -   Понуде понуђача„CP DISTRIBUTION“ d..o.o.   Novi Sad , „ LaptopCentar“ d.o.o.  Београд , С.Р. ПРО ЦЕНТАР Пожаревац, 
ROYAL COMMERCE DOO Београд, и  „ USPON“ DOO Čačak, за партију 1 су одговарајуће и прихватљиве у смислу члана 3. став 1. 
тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер садрже доказе о испуњавању обавезних и додатних услова у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН и понуђене 
цене добара наведених понуђача не прелазе процењену вредност јавне набавке.  
ПАРТИЈА 2: Набавка рачунарске опреме по Пројекту “Унапређење робне производње у сточарству“: 
 

  
Р.б. 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена: 

                                  без ПДВ-а                  са  ПДВ-ом 
1. „CP DISTRIBUTION“ d..o.o.   Novi Sad 306.270,00 367.524,00 
2. „ LaptopCentar“ d.o.o.     Београд 275. 850,00-  331.020,00 
3. С.Р. ПРО ЦЕНТАР Пожаревац                        284.175,00 341.010,00 
4. ROYAL COMMERCE DOO Београд 291.300,00 349.560,00 
5. „ USPON“ DOO Čačak 275.400,00 330.480,00 

 
            -  Понуда понуђача: „CP DISTRIBUTION“ d..o.o.   Novi Sad е неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, 
јер не испуњавања услове  захтеване конкурсном документацијом, Ставка 1. – Лап топ рачунар: тражен је ХАРД ДИСК 1 TB SATA 
54000rpm а понуђен је 500GB; SATA, 54000rpm- што значи да је капацитет спољне моморије упола мањи од захтеваног; 
            -   У поступку отварања понуда, приликом прегледа достављене документације у понуди понуђача „ USPON“ DOO Čačak, 
Комисија је утврдила да наведени понуђач у обрасцу понуде није уписао рок важења понуде, што је и констатовано у Записнику о 
отварању понуда. Приликом прегледа и стручне оцене понуда, Комисија је утврдила да је понуђач „ USPON“ DOO Čačak навео рок 
важења понуде у посебном прилогу насловљеном као „понуда број 516347“ из којег се може утврдити рок важења понуде – 30 дана (до  
21.11.2015.године). Начелним правним ставом Управе за јавне набавке са Опште седница, 16.04.2014. године - 18. став (члан 106. став 1. 
тачка 5) прописано је да уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у 
понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних 
недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности 
да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 

-   Понуде понуђача  „ LaptopCentar“ d.o.o.  Београд , С.Р. ПРО ЦЕНТАР Пожаревац, ROYAL COMMERCE DOO Београд  
и  „ USPON“ DOO Čačak, за партију 1 су одговарајуће и прихватљиве у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер садрже 
доказе о испуњавању обавезних и додатних услова у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН и понуђене цене добара наведених понуђача не 
прелазе процењену вредност јавне набавке. 



       III.   Предлог Комисије за јавну набавку: 
               Комисија предлаже Наручиоцу да,  у складу са чланом 107. ЗЈН, приспеле прихватљиве понуде вреднује применом критеријума 
најнижа понуђена цена и да изврши рангирање коначних вредности понуда,  на следећи начин: 
 
1)     Партија 1: Набавка рачунарске опреме по Пројекту:“Савремени модели ратарске и повртарске производње  у циљу 
унапређења стручног знања и усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“: 

Редни 
број Понуђач Понуђена цена 

 (у динарима без ПДВ-а) 
УКУПНО 
БОДОВА 

1 „CP DISTRIBUTION“ d..o.o.   Novi Sad   254.700,00 96,48 

2.  „ LaptopCentar“ d.o.o.   Београд 249.950,00 98,31 

3.  С.Р. ПРО ЦЕНТАР Пожаревац            275.075,00 89,33 

4. ROYAL COMMERCE DOO Београд 266.020,00 92,38 

5. „ USPON“ DOO Čačak   245.750,00 100 

 
2)  Партија 2: Набавка рачунарске опреме по Пројекту “Унапређење робне производње у сточарству“.    

Редни 
број Понуђач Понуђена цена 

 (у динарима без ПДВ-а) 
УКУПНО 
БОДОВА 

1 „ LaptopCentar“ d.o.o.   Београд 275. 850,00-  99,83 

2.  С.Р. ПРО ЦЕНТАР Пожаревац            284.175,00 96,91 

3.  ROYAL COMMERCE DOO Београд 291.300,00 94,54 

4. „ USPON“ DOO Čačak   275.400,00 100 

             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и 
прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, Комисија за јавну набавку је утврдила да је најповољнија понуда  и то: 
 
1)   за   Партију 1: Набавка рачунарске опреме по Пројекту:“Савремени модели ратарске и повртарске производње  у циљу 
унапређења стручног знања и  усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“:  



 
 


