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Наручилац: 
Студентски центар у 

Крагујевцу 

Адреса: Радоја Домановића број 1 

Место: 34000 Крагујевац 

 

  
 

 
 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 – у даљем тексту Закон) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда у преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 549 од 17.09.2019. године, дана 
17.09.2019.  године доноси се 

 
О Д Л У К А 

о додели уговора  у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

1) У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку 

услуга бр. 05/19, под називом: Aпликативни софтвера за електронски систем за издавање и 
експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2019/2020. годину 

изабрана је прихватљива понуда бр. 543 од 16.09.2019. године, понуђача: Technomedia доо из 
Крагујевца ул. Краља Александра I Карађорђевића бр.88/I-2, са којим ће се у складу датом 

понудом закључити Уговор о јавној набавци предметних услуга.  

 

2) Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 

(три) дана од дана доношења, сагласно члану 108. став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
3) Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. став 6. Закона о јавним 

набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12 , 14/15 и 68/15). 

 

Образложење 
  

           На основу Мишљења о основаности примене преговарачког поступка из писмена Управе за јавне 
набавке Републике Србије број 404-02-3143/19 од 12.07.2019. године, код наручиоца примљено под 

бројем 2982 од 19.07.2019. године – да су испуњени услови за примену преговарачког поступка 

предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) истог Закона и Одлуке о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда број 530 од 04.09.2019. године за набавку услуга бр. 

05/19, спроведен је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку 
услуга мале вредности бр. 05/19 под називом: Апликативни софтвер за електронски систем за 

издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2019/2020 годину.  
 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Назив наручиоца: Студентски центар у Крагујевцу 

2. Адреса наручиоца: 34000 Крагујевац ул. Радоја Домановића бр. 1. 

3. Редни број јавне набавке: 05/19.  
4. Предмет јавне набавке је набавка услуга бр. 05/19 под називом: Aпликативни софтвер за 

електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card 
System за школску 2019/2020. годину. 

      Назив и ознака из општег речника набавки:  

      Програмски пакети и информациони системи – 48000000 

5. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда за јавну набавку услуга број 05/19, на основу члана 36. став 1. тачка 2) 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) и Мишљења о 

основаности примене преговарачког поступка из писмена Управе за јавне набавке Републике 
Србије број 404-02-3143/19 од 12.07.2019. године, код наручиоца примљено под бројем 2982 

од 19.07.2019. године – да су испуњени услови за примену преговарачког поступка 
предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) истог Закона. 

6. У складу са одредбама члана 64. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), а на основу планираних потреба наручиоца за период од годину дана,  
одређује се процењена вредност јавне набавке услуга број 05/19 у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда и износи 820.000,00 динара без ПДВ-а и 984.000,00 
динара са  ПДВ-ом (лиценца за новоиздате картице и лиценца за продужетак картица). 
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7. У складу са чланом 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брoj 

124/12, 14/15 и 68/15) елемент критеријума за оцену понуде је  најнижа понуђена цена.  
Други елемент критеријума за оцену понуде су услови плаћања.  

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
1.       Процедура јавне набавке спроведена је на основу на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) и Мишљења о основаности примене 
преговарачког поступка из писмена Управе за јавне набавке Републике Србије број 404-02-3143/19 од 

12.07.2019. године, код наручиоца примљено под бројем 2982 од 19.07.2019. године – да су испуњени 
услови за примену преговарачког поступка предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) истог Закона и 

Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 530 
од 04.09.2019. године за набавку услуга бр. 05/19 под називом: Апликативни софтвер за електронски 

систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2019/2020. 

годину. У складу са чланом 36. став 7. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда и конкурсна документација објављени су истовремено на Порталу јавних набавки и на интернет 
страни наручиоца - www.studentskicentar-kg.rs/nabavke, дана 05.09.2019. године. По датом 

обавештењу, рок за подношење понуда био је закључно са 13.09.2019. године до 12:00 часова. На 
основу обавештења о продужењеу рока за подношење понуда број 539 од 10.09.2019. године (услед 

измене конкурсне документације), рок за подношење понуда је продужен и важио је закључно са 

16.09.2019. године до 12:00 сати. 
 Истовремено са објављивањем Обавештења о покретању преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  
упућен је и позив директно  -  електронском поштом власнику софтверског кода - лиценце : 

� Тецхномедиа д.о.о, Краља Александра I Карађорђевића 88/I-2, 34000 Крагујевац, ПИБ: 
101034512, матични број: 17368788. 

Елементи уговора о којима се преговарало: 

� Цена коришћења апликативног SOFTWARE-a по новоиздатој и продуженој картици; 
� Услови плаћања;  

     
2. Приспеле понуде понуђача: 

        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу   
        наручиоца у наведеном року за подношење понуда, приспеле понуде следећих понуђача и то: 

 

 Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: 
Табела 1 

 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 
уписана 

Датум 

подношења 
понуде 

Време 

1. / / / / 

 

Благовремену понуду поднео је понуђач: 

Табела 2 

 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. Technomedia доо Крагујевац 543 16.09.2019. 09:10 

Поступак отварања понуда и поступак преговарања спроведени су одмах по истеку рока за 

достављање понуда, дана 16. 09. 2019. године са почетком у 12:30 часова, и окончани истог дана у 

13:00 часова.  
Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник понуђача Technomedia доо из 

Крагујевца, који је пре почетка поступка предао комисији  писано пуномоћје за учествовање у поступку 
отварања понуда и преговарању, оверено/потписано од стране законског заступника понуђача.  

Записник о отварању понуда број 545 од 16.09.2019. године, који је вођен у свему сагласно члану 
104. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12 и 14/15) понуђачу је уз његову 

сагласност послат препорученом поштом са повратницом у законском року од 3 (три) дана рачунајући 

од дана отварања понуда. 

3. Преглед и оцена понуда: 

 После отварања понуда, комисија је дана 17.09.2019.године извршила детаљан преглед и стручну 
оцену понуде и утврдила следеће: 

3.а. неприхватљиве понуде: није било 
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Преговарачки поступак спроведен је  у два круга: 

Први круг поступка:  отварање понуде и утврђивање доказа о испуњености услова за учешће у 
постпку набавке у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца – 

где је констатовано да је понуђач доставио прихватљиву понуду, односно доставио све доказе о 

испуњености услова за учешће у поступку преметне набавке.  
У поступку отварања понуда комисија је констатовала: 

3.б. прихватљива понуда: 
• понуда бр. 543 од 16.09.2019. године понуђача Technomedia д.о.о Крагујевац  

� понуђена цена за коришћење апликативног SOFTWARE-a укупно износи 
812.625,00,00 дин.(без ПДВ-а), одн. понуђена цена за новоиздате картице 

износи 412,50 дин. (без ПДВ-а), цена за продужетак картице износи 
123,75дин. (без ПДВ-а) 

� рок важења понуде 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда 

� услови плаћања: 45 дана од дана фактурисања 
� рок извршења: једна година 

� гарантни рок 12 месеци  
Приложено: Потврда о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних 

права Завода за интелектуалну својину Републике србије број: 2015/9448 А-0195/2015 од 21.12.2015. 
године где је дефинисано да Student Card System Студентски центар – СЦС СЦ има третман лиценце, 

чији је власник организација Тецхномедиа доо, ул. Краља Александра I Карађорђевића 88/I-2, 34000 

Крагујевац, која поред наведеног, доказ о власништву потврђује и Изјава одговорног лица о власништву 
над кодом и ауторском праву број 2769 од 04.07.2019. године.  

 
Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о јавним 

набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), Конкурсне документације и све техничке спецификације. 
 

У другом кругу поступка, преговарање се врши у више корака, све док понуђач који учествује у 

поступку преговарања не понуди коначну цену, одн. елементе за закључење уговора који су предмет 
преговарања. 

Констатовано је да је понуђена јединична цена за лиценце за школску 2018/2019. годину већа у 
односу на уговорену јединичну цену из претходне године. Узимајући у обзир да спецификацијом није 

тражена надоградња постојећег система са новим функционалностима,а ни вредност евра није увећана 
у односу на тај период прошле године, комисија је предложила представнику понуђача да размотри 

наведене чињенице и прилагоди вредност дате понуде. Понуђач се сагласио и извршио корекцију своје 

понуде на ниво прошлогодишње, што је комисија прихватила. Комисија је након завршетка 
преговарачког поступка (други круг преговарања) констатовала да су елементи уговора после 

спроведеног преговарања следећи: 
 

• Понуђена цена за коришћење апликативног SOFTWARE-a за школску 2019/2020. 

годину, постигнута у поступку преговарања укупно износи: 802.780,00  дин. (без ПДВ-

а) и 963.336,00  дин. са ПДВ-ом; 

• Цена коришћења апликатвног SOFTWARE-a по новоиздатој картици износи: 407,00 
динара без ПДВ-а и 488,40 дин. са ПДВ-ом; 

• Цена коришћења апликатвног SOFTWARE-a за продужетак картице износи 123,20 
динара без ПДВ-а и 147,84 дин. са ПДВ-ом; 

• Услови плаћања, нису мењани. 

 Заједнички је констатовано да ће се уговор између наручиоца и понуђача, сачинити на основу 

елемената, одн. цене која је утврђена по окончаном поступку преговарања, под условима како је 

напред дато. 
 

4. Предлог комисије за јавну набавку: 
На основу стручне оцене понуде и спроведеног преговарања у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда за набавку предметних услуга, по критеријуму најниже 

понуђене цене, члан 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 

14/15 i 68/15) и датог извештаја о стручној оцени понуда сачињеног у складу са чланом 105. Закона о 

јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 i 68/15), Комисија за јавну набавку предлаже 
наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључење уговора за јавну набавку у преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда по предмету набавка услуга бр.05/19 под 
називом: Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских 

картица – Student Card System за школску 2019/2020. годину, са понуђачем “Тechnomedia” д.о.о. 
Крагујевац из Крагујевца ул. Краља Александра I Карађоређевића бр. 88/I-2, чија је понуда бр. 543 од 

16.09.2019. године прихватљива и који ће предметну набавку реализовати : 

 
а) самостално б) заједничка понуда/група 

понуђача 

в) са подизвођачем 
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Са изнетих разлога, овлашћено лице наручиоца – директор Студентског центра у Крагујевцу, у 
складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) - 

доноси одлуку као у диспозитиву.   

   Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 
(десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. став 6. 

Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15).          
 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева за заштиту 

права, уплати законом прописан износ таксе из члана  156. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник 
РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на текући рачун Корисника: буџет Републике Србије; Број рачуна 840-

30678845-06; Шифра плаћања: 153 или 253; Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права; Сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или 

ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; назив уплатиоца, односно 

назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис овлашћеног лица 
банке. 

         Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, погледати и на сајту 
Републичке комисије за заштиту права, Упутство о уплати таксе, где су дати и примери правилно 

попуњених потврда о извршеној уплати (http://www.kjn.gov.rs/). 
 

 

 
 

 
у Крагујевцу 

дана 17.09.2019. године 
Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

_______________________ 
директор, др Млађан Димитријевић 

 
 


