
Висока школа струковних студија за 
информационе и комуникационе технологије 
Београд, Здравка Челара 16 
Бр. 01-1/339 
Датум 15.05.2017.године 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 14/2015 i 
68/2015), директор Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе 
технологије доноси,  
 
 

О Д Л У КУ  
о додели Уговора 

 
 

На предлог Комисије  за спровођење поступка јавне набавке мале вредности "Набавка 
делова за рачунаре", додељује се уговор најповољнијем понуђачу Royal Commerce 

d.o.o., Донска 5/1г, Београд, број понуде 01-1/316 од 04.05.2017. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је дана 20.04.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности бр.01-1/285, за јавну набавку "Набавка делова за рачунаре", 
процењене вредности 230.000,00 динара (без ПДВ-а). 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 21.05.2017. године објавио позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на сајту Школе. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је четири (4) 
понуде. 
 
 

Назив/име понуђача 

РБ Благовремене понуде 
Понуђена цена  

(без ПДВ-а) 

1 

Понуда бр. 01-1/316 од 04.05.2017. године понуђача: 
Royal Commerce d.o.o. 
Донска 5/1г 
Београд 

133.575,00 

2 

Понуда бр. 01-1/317 од 04.05.2017. године понуђача: 
Microsystems d.o.o. 
Браће Барух 8 
Београд 

149.960,00 

3 

Понуда бр. 01-1/318 од 04.05.2017. године понуђача: 
Успон д.о.о.  
Булевар ослобођења 17 
Чачак 

137.320,00 

4 

Понуда бр. 01-1/319 од 04.05.2017. године понуђача: 
Старт СТЗР Чачак 
Љубићска 24 
Чачак 

134.300,00 

 
 
 
 
 
 



Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињеног записника о отварању 
понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом. 
 
Комисија је на основу члана 93. Став 1. Закона о јавним набавкама затражила додатна 
појашњења од понуђача Royal Commerce d.o.o и Старт СТЗР Чачак и уверила се да су 
понуде свих понуђача одговарајуће. 
 
Комисија је утврдила да понуде не садрже битне недостатке из члана 106. Закона те је 
приликом примене критеријума најнижа понуђена цена, извршила рангирање свих 
приспелих понуда и одговорном лицу предложила доделу уговора понуђачу чија понуда 
садржи најнижу понуђену цену. 
 
Директор Школе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору понуде са 
најнижом ценом, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора 
 

Royal Commerce d.o.o., Донска 5/1г, Београд, 
 

број понуде 01-1/316 од 04.05.2017. године, са укупном ценом од 133.575,00 
 динара (без ПДВ-а). 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања ове  
одлуке на Порталу јавних набавки. 
 

                                                                  
ДИРЕКТОР 

               др Горан Зајић, проф. 


