
Црвени крст Србије 

Београд, Симина 19  

Број:    

23.4.2018. године  

  

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), генерални секретар Црвеног крста Србије доноси  

 
 

Одлуку о додели уговора  
 за јавну набавку мале вредности - рачунара, број ЈН Д 11/18 

 

У поступку јавне набавке мале вредности – рачунара, број ЈН Д 11/18, уговор се додељује понуђачу 

„Успон“ д.о.о. из Чачка, Бул. Ослобођења бр. 17. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Предметна јавна набавка покренута је одлуком генералног секретара 607/1 од 11.4.2018. године и 

спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 68/2015).   

 Предмет јавне набавке бр. ЈН Д 11/17 су добра: број 30230000 – рачунарска опрема из Општег 

речника набавки и то један десктоп рачунар техничких карактеристика описаних у конкурсној 

документацији. 

 Процењена вредност јавне набавке је 120.000 динара без ПДВ-а.  

 Средства за ову јавну набавку предвиђена су у финансијском плану Црвеног крста Србије за 2018. 

годину и обезбеђена у буџету Службе развоја пословно финансијског система са шифром 2003 2990000. 

Ова јавна набавка није организована по партијама. 

Комисија за ову јавну набавку именована је решењем генералног секретара број 609/1 од 11.4.2018. 

године, и заседала је у следећем саставу: 

 

        1. Васиљевић Мирко - председник  

        2. Ђурђевић Вељко - члан 

        3. Никола Радовановић  - члан 

        4. Иван Јанчић – заменик члана 

 

        Позив за достављање понуда и конурсна документација су објављени дана 11.4.2018. године на 

порталу УЈН и сајту наручиоца и истовремено послати на електронске адресе 3 потенцијална понуђача. 

Дана 20.4.2018. године, са почетком у 13,05 часова, Комисија је приступила на заказано јавно 

отварање понуда. 

 

Понуде су дали следећи понуђачи: 

Редни 

бр. 
Понуђач 

Број 

понуде 

Датум 

предаје 

Час 

предаје 

Присутан 

овлашћени 

представник 

1.  
„Win Win Shop“ д.о.о. из Чачка, ул. 

Кнеза Васе Поповића бр. 18 
682/1 18.4.2018. 12,15 нико 

2.  
„Успон“ д.о.о. из Чачка, Бул. 

Ослобођења бр. 17  
690/1 19.4.2018. 11,55 нико 

3.  
„Royal Commerce“ д.о.о. из 

Београда, ул. Донска 5/1Г 
696/1 20.4.2018. 11,15 нико 

4.  
СТЗР „Старт“ Владимир Клеут ПР 

из Чачка, ул. Љубићка бр. 24 
697/1 20.4.2018. 11,15 нико 



5.  
„Информатика“ А.Д. из Београда, 

ул. Јеврејска бр. 32 
699/1 20.4.2018. 11,35 Саво Чејовић 

6.  
„DVP“ д.о.о. из Београда, ул. Хаџи 

Проданова бр. 26/3 
702/1 20.4.2018. 12,40 нико 

 

Понуђачи су  дали следеће  понуде: 

 

1. Понуђач „Win Win Shop“ д.о.о. из Чачка дао је понуду, благовремено, у правилно затвореној коверти 

Понуда је следећа: 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина  
цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 

десктоп рачунар према 

спецификацији из конкурсне 

документације ЈН Д 11/18 

комад 1 108.183,33 129.820,00 

Рок плаћања 10 дана. Рок испоруке 15 дана. Опција понуде је 60 дана.  

 

2. Понуђач „Успон“ д.о.о. из Чачка дао је понуду, благовремено, у правилно затвореној коверти Понуда је 

следећа: 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина  
цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 

десктоп рачунар према 

спецификацији из конкурсне 

документације ЈН Д 11/18 

комад 1 106.800,00 128.160,00 

Рок плаћања 10 дана. Рок испоруке 15 дана. Опција понуде је 60 дана.  

 

3. Понуђач „Royal Commerce“ д.о.о. из Београда дао је понуду, благовремено, у правилно затвореној 

коверти Понуда је следећа: 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина  
цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 

десктоп рачунар према 

спецификацији из конкурсне 

документације ЈН Д 11/18 

комад 1 108.750,00 130.500,00 

Рок плаћања 10 дана. Рок испоруке 15 дана. Опција понуде је 60 дана.  

 

4. Понуђач СТЗР „Старт“ Владимир Клеут ПР из Чачка дао је понуду, благовремено, у правилно 

затвореној коверти Понуда је следећа: 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина  
цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 

десктоп рачунар према 

спецификацији из конкурсне 

документације ЈН Д 11/18 

комад 1 110.540,00 132.648,00 

Рок плаћања 10 дана. Рок испоруке 15 дана. Опција понуде је 60 дана.  

 

5. Понуђач „Информатика“ А.Д. из Београда дао је понуду, благовремено, у правилно затвореној коверти 

Понуда је следећа: 

 



Назив артикла Јединица 

мере 

Количина  
цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 

десктоп рачунар према 

спецификацији из конкурсне 

документације ЈН Д 11/18 

комад 1 109.255,00 131.106,00 

Рок плаћања 20 дана. Рок испоруке 15 дана. Опција понуде је 60 дана.  

 

6. Понуђач „DVP“ д.о.о. из Београда дао је понуду, благовремено, у правилно затвореној коверти Понуда 

је следећа: 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина  
цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 

десктоп рачунар према 

спецификацији из конкурсне 

документације ЈН Д 11/18 

комад 1 110.650,00 132.780,00 

Рок плаћања 8 дана. Рок испоруке 5 дана. Опција понуде је 60 дана.  

 

На основу члана 107. став 1. Закона, наручилац је прегледао и оценио понуде, те је утврдио 

следеће: 

Сви понуђачи су уписани у Регистар понуђача код АПР-а, те је утврђено да сви испуњавају 

обавезnе услове из члана 75. Закона о јавним набавкама за учествовање на јавној набавци. 

Сви понуђачи су понудили цене које су оквиру процењене вредности јавне набавке. 

Сви понуђачи су доставили одговарајући доказ или изјаву да нуде уређаје техничких 

карактеристика који су тражени конкурсном документацијом наручиоца и уредно попуњене изјаве, 

обрасце и модел уговора. 

  

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.  

  

На основу стручне анализе понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала да је најповољнија 

понуда понуђача „Успон“ д.о.о. из Чачка, Бул. Ослобођења бр. 17. 

 

После стручне оцене комисија за јавне набавке је преложила генералном секретару да се уговор 

додели понуђачу који је дао прихватљиву и најповољнију понуду, тј. понудио најнижу цену и то понуђачу 

„Успон“ д.о.о. из Чачка, Бул. Ослобођења бр. 17   

  Генерални секретар је прихватила предлог комисије за јавну набавку, па је одлучено као у изреци 

ове одлуке. 

 Одлуку објавити на Порталу УЈН и сајту Црвеног крста Србије у року од три дана од дана 

доношења.  

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:   

 

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

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана објављивања исте на 

Порталу УЈН.  

            генерални секретар 

           Црвеног крста Србије 

               

                          _________________ 

              Весна Миленовић 


