
 

Природно-математички факултет 

Ниш, Вишеградска 33 

Број: 312/1-01 

Датум: 30.03.2020. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,                           

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим 

 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку јавне набавке мале вредности – Сукцесивна набавка 

електроматеријала за потребе Природно-математичког факултета МД-03/020 
 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу:  

 

Електро Серђо д.o.o., Ул. Обилићев Венац бр. 41, Ниш, понуда заведена код 

Наручиоца под бројем 643 од 24.03.2020., матични број 20792803, ПИБ 107417441, чијa 

je понудa оцењенa као најповољнијa; 

 

 

 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 01-651 од 30.03.2020. године који 

је сачинила Комисија за јавну набавку образована Решењем број 279/3-01 од 10.03.2020. 

године. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Наручилац је дана 10.03.2020. године донео Одлуку број 279/2-01 о покретању 

поступка јавне набавке МД-03/020 – Сукцесивна набавка електроматеријала за потребе 

Природно – математичког факултета у Нишу. 

 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 17.03.2020. године. 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број 309/1-01 од 25.03.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 01-651 од 

30.03.2020. године који је Наручилац усвојио. 

 

У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је констатовала 

следеће: 

 

Предмет јавне набавке су добра – Сукцесивна набавка електроматеријала за потребе 

Природно-математичког факултета у Нишу.  

Назив и ознака из општег речника набавки: 31700000 – Електронски, 

електромеханички и електротехнички материјал;  

Јавна набавка је планирана у Плану јавних набавки под редним бројем 1.1.14. за 

2020. годину. 



Процењена вредност  јавне набавке у укупном  износу без ПДВ-а износи 510.000,00 

динара: 

Јавна набавка је објављена на сајту Природно-математичког факултета и сајту 

Управе за јавне набавке 17.03.2020. године. Рок за доставу понуда био до 25.03.2020. 

године. 

У предметном поступку јавне набавке пристигле су 4 (четири) понуде које су биле 

благовремене, док неблаговремених није било. До 25.03.2020. понуде су поднели 

следећи понуђачи: 

Р. 

Бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број и 

ПИБ 

1. 643 од 

24.03.2020. 

Електро Серђо д.o.o., Ул. Обилићев Венац бр. 41, Ниш, 

матични број 20798203, ПИБ 107417441 

2. 644 од  

24.03.2020. 

Елмакс д.о.о, Ул Сомборска бр. 50, Ниш, матични број 

06956521, ПИБ 100335334 

3. 645 од  

25.03.2020. 

Ибреа д.о.о., Ул. Иве Лоле Рибара бр. 10, Горњи Милановац, 

матични број 20846470, ПИБ 107659818 

4. 646 од  

25.03.2020. 

Елеком систем д.о.о., Ул. Владимира Поповића бр. 26/3а, 

матични број 17233670, ПИБ 100012105 

 

Јавно отварање понуда спроведено је 25.03.2020.. године у 1130 часова,  у складу са 

Правилником о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању 

понуда. 

Стручна оцена понуда спроведена је 25.03.2020. до 30.03.2020.  године у складу са 

критеријумом објављеним у конкурсној документацији и то: најниже понуђене цене. 

На основу извршеног прегледа благовремених и потпуних понуда, а на основу 

поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. Закона о јавним 

набавкама, утврђено је да су понуде следећих понуђача у складу са захтевима 

конкурсне документације: 

 

Р. 

Бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број и 

ПИБ 

1. 643 од 

24.03.2020. 

Електро Серђо д.o.o., Ул. Обилићев Венац бр. 41, Ниш, 

матични број 20798203, ПИБ 107417441 

2. 644 од  

24.03.2020. 

Елмакс д.о.о, Ул Сомборска бр. 50, Ниш, матични број 

06956521, ПИБ 100335334 

3. 645 од  

25.03.2020. 

Ибреа д.о.о., Ул. Иве Лоле Рибара бр. 10, Горњи Милановац, 

матични број 20846470, ПИБ 107659818 

4. 646 од  

25.03.2020. 

Елеком систем д.о.о., Ул. Владимира Поповића бр. 26/3а, 

матични број 17233670, ПИБ 100012105 

 

У понуди понуђача Електро Серђо д.о.о., Ул. Обилићев Венац бр. 41, Ниш, 

понуда заведена под бројем 643 од 24.03.2020. године, након спроведене рачунске 

провере понуда, комисија је утврдила одређена неслагања, ставка 201, због чега укупна 

цена без ПДВ-а овог понуђача у Обрасцу понуде није била тачна. 

У Конкурсној документацији у оквиру тачке 2. Упутство за израду понуде, 

ставка 12) наведено је да након подношења понуда наручилац може писaним захтевом 



од понуђача да захтева додатна појашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда а може да врши и контролу, непосредним увидом 

код понуђача и подизвођача. Након подношења понуда наручилац може уз сагласност 

понуђача да изврши само исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и 

укупне цене, меродавна је јединична цена. 

У складу са тим комисија је понуђачу послала допис са захтевом за исправком 

рачунских грешака дана 25.03.2020. Понуђач Електро Серђо д.о.о. се сагласио са 

исправком рачунске грешке.  

 

Понуђач Ибреа д.о.о, Ул. Иве Лоле Рибара бр. 10, Горњи Милановац, чија је 

понуда заведена под бројем 645 од 25.03.2020. године, у својој понуди није доставио 

Образац 10 - Подаци о понуђачу. 

Наведени понуђач доставио је елементарне податке који се траже у обрасцу број 

10 („Подаци о понуђачу/носиоцу групе понуђача“) у изводу Агенције за привредне 

регистре. Комисија, на основу чињеница да је понуда понућача Ибреа д.о.о 

благовремена, да битно не утиче на стварну садржину понуде, да је одговарајућа, да не 

ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, сматра да је на 

основу става Републичке комисије за заштиту права (Општа седница, 16.04.2014. 

године - 18. став (члан 106. став 1. тачка 5 ЗЈН /2012)), испоштован члан 3. став. 1. тачка 

33. Закона о јавним набавкама и да се понуда понућача Ибреа д.о.о може узети у 

разматрање приликом рангирања и оцењивања. 

У Конкурсној документацији у оквиру тачке 2. Упутство за израду понуде, 

ставка 3), а према члану 3. став 1. тачка 33) Законa о јавним набавкама, стоји да ће 

Наручилац као неприхватљиве одбити понуде које су благовремено предате, а за које 

је, након отварања понуда на основу прегледа и оцене, утврђено да садрже битне 

недостатке, као и да у неком делу ограничавају или условљавају права наручиоца или 

обавезе понуђача, односно да премашују износ процењене вредности предметне јавне 

набавке. 

Понудa које премашујe износ процењене вредности  je понудa понуђача: 

Елмакс д.o.o. – 517.477,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

У складу са критеријумом објављеним у Конкурсној документацији (најнижа 

понуђена цена), Комисија за јавне набавке је утврдила ранг листу понуђача: 

 

Ранг Понуђач Понуђена цена 

1. Електро Серђо д.o.o. 473.484,00 

2. Ибреа д.о.о. 487.291,08 

3. Елеком систем д.о.о. 490.567,67 

 

Комисија за јавне набавке је,  након извршене стручне оцене понуда, закључила 

да је понуда понуђача: 

 



Електро Серђо д.o.o., Ул. Обилићев Венац бр. 41, Ниш, понуда заведена код 

Наручиоца под бројем 643 од 24.03.2020. благовремена, одговарајућа, прихватљива 

и најповољнија; 

 

    Комисија даје ПРЕДЛОГ декану Природно-математичког факултета да 

додели уговор на следећи начин: 

 

Уговор се додељује фирми Електро Серђо д.o.o., Ул. Обилићев Венац бр. 41, Ниш; 

 

 што сам ја прихватио. 

 

                 ДЕКАН 

 

 

 

 

                    ........................................................ 

            Проф. др Перица Васиљевић                               

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  
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