
 

 

 
 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за аграрна плаћања 

Београд, Булевар краља Александра 84 

Бр: 404-02-26/2015-07 

Датум: 03.07.2015. године 

 

 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ РС, 

број 124/2012 и 14/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 404-02-26/2015-07 од 

30.06.2015. године, в.д. директор Управе за аграрна плаћања доноси  

 

 

ОДЛУКУ  O ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у поступку јавне набавке број ЈН ПП 1/2015 за услуге у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку – 

одржавање финансијског NexTBIZ софтвера, наручиоца Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања у Београду, Булевар краља 

Александра 84, понуђачу BIT IMPEX D.O.O. BEOGRAD, са седиштем у Београду, ул. 

Љермонтова 13. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине -Управа за аграрна 

плаћања је дана 24.06.2015. године донело Одлуку о покретању поступка број 404-02-

26/2015-07 за доделу уговора у поступку јавне набавке број ЈН ПП 1/2015 за набавку 

услугe – за одржавање финансијског NexTBIZ софтвера.  

Комисија за јавну набавку образована решењем 404-02-26/2015-07 од 24.06.2015. 

године је спровела поступак јавног отварања понуда за предметну јавну набавку дана 

30.06.2015. године, а Извештај о стручној оцени понуда је саставила дана 03.07.2015. 

године.  

Предмет јавне набавке је услуга – за одржавање финансијског NexTBIZ софтвера. 

Шифре из Општег речника набавки су 72261000-2 (услуге софтверске подршке). 

Редни план јавне набавке из плана јавних набавки је 1.2.17, ЈН број ПП 1/2015. 

Врста спроведеног поступка је јавна набака - преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда из чл.36. ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама: 

„ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из 

разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само 

одређени понуђач“. 
            Процењена вредност јавне набавке је 385.000,00 динара без пореза на додату 

вредност. Средства за ову јавну набавку обезбеђена су финансијским планом наручиоца 

на контима 423212 (услуге за одржавање софтвера) у износу од 385.000,00 динара без 

ПДВ, односно 462.000,00 динара са ПДВ. 

 Евентуална осдтупања од плана набавки са образложењем: поступак је 

покренут у јуну месецу 2015. године, након добијања позитивног мишљења Управе за 



 

 

јавне набавке, а не у марту 2015. године како је планирано. Иницијални акт са техничком 

спецификацијом је достављен Одељењу за опште послове у јуну 2015. године, када су се 

стекли услови за покретање поступка. 

 Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке 

(у складу са чланом 50. Закона): није спровођен заједнички поступак. 

 Основни подаци о понуђачачима: 

- BIT IMPEX D.O.O. BEOGRAD, са седиштем у Београду, ул. Љермонтова 13., матични 

број 06330835, законски заступник Стеван Давидов; 

 Понуђача чије су понуде одбијене: није било. 

 Уочени недостаци понуда: није било. 

 Критеријум за доделу уговора и назив понуђача којем се додељује уговор: 
Додела уговора извршена је сходно методологији утврђеној позивом за подношење 

понуда и конкурсном документацијом, тако да је на понуђаче који су доставили 

благовремене, одговарајуће  и прихватљиве понуде примењен критеријум  „најнижа 

понуђена цена”.  

Комисија је након прегледа понуде понуђача BIT IMPEX D.O.O. BEOGRAD, утврдила да 

је њихова понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, односно да испуњава све 

услове из чл.75. ст.1. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, на начин како је предвиђено 

конкурсном документацијом. 

Ранг листа понуђача: 

 
Ред 

број 
Понуђач 

Понуђене цене  

1. BIT IMPEX 

D.O.O. 

BEOGRAD 

1. Цена услуге одржавања система 

на месечном нивоу без ПДВ-а 

37.400,00 динара 

2. Укупна цена услуге одржавања 

система за период од 12 месеци 

без ПДВ-а 

448.800,00 динара 

3. Износ услуге одржавања система 

на месечном нивоу са ПДВ-а 

44.880,00 динара 

4. Укупна цена услуге одржавања 

система за период од 12 месеци 

са ПДВ. 

538.560,00 динара 

 

 Након спроведеног другог круга преговарања, комисија је констатовала 

следеће: понуђач BIT IMPEKS D.O.O. са седиштем у Београду, ул. Љермонтова 13., је дао 

коначну понуду од 32.000,00 динара без ПДВ-а на месечном нивоу, односно 384.000,00 

динара без ПДВ-а за 12 (дванаест) месеци . 

 
 

Ред 

број 
Понуђач 

Понуђене цене 

1. BIT IMPEX 

D.O.O. 

BEOGRAD 

1. Цена услуге одржавања система на 

месечном нивоу без ПДВ-а 

32.000,00 динара  

2. Укупна цена услуге одржавања система 

за период од 12 месеци без ПДВ-а 

384.000,00 динара 

3. Износ услуге одржавања система на 

месечном нивоу са ПДВ-а 

38.400,00 динара 

4. Укупна цена услуге одржавања система 

за период од 12 месеци са ПДВ. 

460.800,00 динара 

 

  



 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: BIT IMPEX D.O.O. BEOGRAD, са 

седиштем у Београду, ул. Љермонтова 13. 

 

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели 

уговора, те је на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донело одлуку као у 

диспозитиву.  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке може се наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана  

од дана пријема исте, а један примерак се истовремено  

доставља и Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки .       

в.д. директора 

              Бојан Живадиновић 

КОМИСИЈА 

 

_________________________ 

(Драгана Черевицки, члан) 

 

_________________________ 

(Бојан Живковић,члан) 

 

_________________________ 

(Душан Пуртић, члан) 

 


