
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА “ 
Суботица, Трг Републике 16  
Број: II-404-2-1/2019-7 
Дана: 12.03.2019. године 
С у б о т и ц а 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 
и 68/2015) и на основу члана 21. став 1. тачка 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, (Службени лист Града 
Суботице 18/2017-пречишћен текст),  директор доноси  

 
О Д Л У К У 

о додели уговора 
 

 БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ „ТБФ“ ДОО, БРАЋЕ РАДИЋА 30/1, 24000 СУБОТИЦА, која је код Наручиоца 
заведена под бројем II-404-2-1/2019-3 дана 06.03.2019. године, за набавку услуга у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. 
став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 и 14/2015 и 68/15) 
„Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања“, број јавне набавке 
II-404-2-1/2019. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Наручилац је дана 01.03.2019. године донео Одлуку о покретању јавне набавке бр. II-
404-2-1/2019-1, за набавку услуга „Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других 
личних примања“, број јавне набавке II-404-2-1/2019. 

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспела је 1 понуда. 
 Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. II-404-2-1/2019-6 од 06.03.2019. године, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 
1) Подаци о јавној набавци: 
 

Предмет јавне набавке 
„Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и 
других личних примања“ 

Редни број јавне набавке II-404-2-1/2019 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

560.000,00 динара  
2019. године – 459.000,00 динара 
2020. године – 101.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)  

560.000,00 динара  
 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  

560.000,00 динара  
 

Позиција у плану јавних набавки 1.2.3. 

Шифра из Речника јавних набавки 
72210000-услуга програмирања софтв. пакет 
производа 

Врста поступка  
Преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда, члан 36.став 1. тачка 2. ЗЈН  

 
2) Укупан број поднетих понуда: 1 

На основу члана 36. став 1. тачка 2. Наручилац је спровео преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење понуда ( Службени гласник Републике Србије број 
124/2012 и 14/2015 и 68/2015). Поступак је спроведен у две фазе. 



 
1. Фаза: отварање пристиглих понуда и састављање ранг листе. Критеријум за избор 

најповољније понуде је била најнижа понуђена цена. 
Ранг листа: 

Назив/име понуђача 

Број под којим је 
понуда заведена 

Благовремене понуде 
Понуђена цена без 

ПДВ-а 

II-404-2-1/2019-3 
АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
„ТБФ“ ДОО, БРАЋЕ РАДИЋА 30/1, 24000 
СУБОТИЦА 

560.000,00 динара  
 

2 Фаза: преговарање о цени. Преговарању се приступило непосредно након отварања 
понуда. Понуђач није био присутан на отварању понуда и преговарању. Комисија је 
контатовала да је Понуђач АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ „ТБФ“ 
ДОО, БРАЋЕ РАДИЋА 30/1, 24000 СУБОТИЦА остао при цени, коју је понудио у 
обрасцу понуде. 

Елементи уговора пре 
спроведеног преговарања 

Елементи уговора после спроведеног 
првог круга преговарања 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена Понуђена цена 

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ „ТБФ“ 
ДОО, БРАЋЕ РАДИЋА 30/1, 
24000 СУБОТИЦА 

560.000,00 динара  
 

560.000,00 динара  
 

 
3) Неблаговремене понуде: Нема. 
4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање:- 
5) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
6) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена је: 

Назив/име понуђача 

Број под којим је 
понуда заведена 

Благовремене понуде 
Понуђена цена без 

ПДВ-а 

II-404-2-1/2019-3 
АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
„ТБФ“ ДОО, БРАЋЕ РАДИЋА 30/1, 24000 
СУБОТИЦА 

560.000,00 динара  
 

 
7) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда:  

 Од 2010. године у ЈП “Дирекција за изградњу Града Суботице“ Суботица дати су на 
употребу и имплементирани су информациони подсистеми од стране Агенције за пословне 
делатности „ТБФ“ Суботица за: 1.обрачун зарада, 2.обрачун накнада зарада, 3.путни трошак 
запосленима, 4.уговор о привремено повременим пословима, 5.трошкове путовања у земљи, 
6.трошкове путовања у иностранство, 7.обрачун накнаде боловања преко 30 дана, 8.исплату 
накнаде породиљама, 9.исплату солидарне помоћи запосленом, 10.јубиларну награду 
запосленима, 11.обрачун накнаде члановима надзорног одбора, 12.уговор о делу, 13.уговор о 
допунском раду, 14.отпремнину приликом одласка запосленог у пензију,15.отпремнину код 
проглашења запосленог технолошким вишком, 16.м4 обрасци, 17.ппп обрасци, 18.регистар 
запослених, 19.ситан инвентар, 20.xмл датотеке за подношење електронских ппп-пд пријава, 
21.израду електронских вирмана за све врсте обрачуна наведених у тачкама од 1 до 15, 22. 
израду датотека  у циљу повезивања са ис хермес ради књижења свих обрачунатих исплата. 

У временском периоду који је трајао око 1 годину вршено је прилагођавање 
информационих подсистема потребама ЈП “Дирекција за изградњу Града Суботице“, као и 
позитивним законским прописима који регулишу пословање за индиректне буџетске 
кориснике. Такође, у континуитету, испоручилац софтвера врши и одржавање истих. 



Управа за јавне набавке је дана 01.02.2019. године дала сагласност за покретање 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-399/19, која 
је код Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, 
Суботица заведена под бројем 2-15/19 дана 08.02.2019. године. 

Наручилац је позвао понуђача Агенција за пословне делатности „ТБФ“ са седиштем у 
Суботици, улица Браће Радић 30/1, да достави понуду у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку набавку услуга – „Услуга 
одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања“, број јавне набавке II -404-2-
1/2018 из разлога што одржава постојећи софтвер чији је он аутор . 
 На основу члана 36. став 1. тачка 2. Наручилац је спровео преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење понуда ( Службени гласник Републике Србије број 124/2012 
и 14/2015). Наручилац је позвао понуђача АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ „ТБФ“ 
ДОО, БРАЋЕ РАДИЋА 30/1, 24000 СУБОТИЦА да достави понуду у преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку набавку услуга „Услуга 
одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања“, број јавне набавке II -404-2-
1/2019. 
 

8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда понуђача  АГЕНЦИЈА 
ЗА ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ „ТБФ“ ДОО, БРАЋЕ РАДИЋА 30/1, 24000 СУБОТИЦА, 
која је код Наручиоца заведена под бројем II-404-2-1/2019-3 дана 11.03.2019. године, 
благовремена, одговарајућа и не прелази процењену вредност јавне набавке те је прихватљива 
и предлаже Наручиоцу њен избор. 
 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: НЕ  

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора 
којом се понуда понуђача АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ „ТБФ“ ДОО, БРАЋЕ 
РАДИЋА 30/1, 24000 СУБОТИЦА, која је код Наручиоца заведена под бројем II -404-2-1/2019-
3 дана 06.03.2019. године, бира као најповољнија. 

Период важења уговора:Уговор ступа на снагу даном потписивања, а примењује 12 
месеци од дана закључења Уговора. 
 Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права: 

Понуђачи који сматрају да је повређено њихово право, услед грешке или неправилности 
током поступка јавне набавке, могу да поднесу захтев за заштиту права понуђача на начин и у 
року који је дефинисан и утврђен у Закону о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 
повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
Наручиоца. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 
број: 840-742221843-57 уплати таксу са позивом на број 97 50-016, шифра плаћања 153 или 840-
30678845-06 шифра плаћања 153 или 253, позивом на број: број јавне набавке, сврха: Захтев за 
заштиту права, назив Наручиоца и број јавне набавке, корисник: Буџет РС у износу од 60.000,00 
динара. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач или заинтересовано лице може Наручиоцу  
поднети захтев за заштиту права у року  
од 10 дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки. 
Доставити: 
- Служба за финансије и рачуноводство-2 примерка  
- Архиви   
 
                                                              Директор, 
                                                                               ________________________ 

                                                                                                                 
Предраг Радивојевић дипл.инж.грађ. 


