
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА “ 
Суботица, Трг Републике 16  
Број: II-404-2-3/2020-7 
Дана: 18.03.2020. 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 „Радња Рале“ Предузетник 
Вујатов Радослав, Брачка 49, 24000 Суботица, која је код Наручиоца заведена под бројем II-
404-2-3/2020-3 дана 18.03.2020. 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 
аутоматско књижење уплата етажа“, број јавне набавке II-404-2-3/2020. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Наручилац је дана 02.03.2020. године донео Одлуку о покретању јавне набавке бр. II-
404-2-3/2020-1, за набавку услуга „Услуга одржавања софтвера за аутоматско књижење 
уплата етажа“, број јавне набавке II-404-2-3/2020. 

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-404-2-3/2020-6 од 18.03.2020. године, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 
1) Подаци о јавној набавци: 
 

Предмет јавне набавке 
„Услуга одржавања софтвера за аутоматско 
књижење уплата етажа“ 

Редни број јавне набавке II-404-2-3/2020 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

60.000,00 динара  
 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)  

60.000,00 динара  
 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  

60.000,00 динара  
 

Позиција у плану јавних набавки 1.2.4. 

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-404-2-3/2020-3 
 „Радња Рале“ Предузетник Вујатов Радослав, 
Брачка 49, 24000 Суботица 

60.000,00 динара  
 

2 Фаза: преговарање о цени. Преговарању се приступило непосредно након отварања 
понуда. Понуђач ______ био присутан на отварању понуда и преговарању. Комисија 
је контатовала да је Понуђач  „Радња Рале“ Предузетник Вујатов Радослав, Брачка 
49, 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 

„Радња Рале“ Предузетник 
Вујатов Радослав, Брачка 49, 
24000 Суботица 

60.000,00 динара  
 

60.000,00 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-404-2-3/2020-3 
 „Радња Рале“ Предузетник Вујатов Радослав, 
Брачка 49, 24000 Суботица 

60.000,00 динара  
 

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

Уговор број 57-38/17 од 27.04.2017. године. Предмет овог уговора је проширењe 
постојећег информационог система и то: 

-аутоматско књижење уплата од стране коминтената у постојећу апликацију, подацима 
који ће се преузимати у електронској форми од Поште и Аddiko банке. 

 -израда апликације која ће преузете податке исконтролисати, обрадити и као такве 
ажурирати у постојеће базе података и на основу њих направити додатне извештаје о 
обрађеним подацима. 
           Уговор број 57-4/18 од 02.03.2018. године 

Предмет овог уговора је проширењe постојећег информационог система етажне 
надокнаде и то: 

- израда и повезивање дела програма који се односи на унос и обраду података о 
стамбеним заједницама, књижење и формирање штампе уплатница за етаж које се шаљу 
комитентима, књижење њихових месечних задужења. 

 - поменуте измене програма треба спровести тако да се могу укомпоновати у постојећи 
програм етажне надокнаде. 

- измене морају бити усклађене са постојећим програмом аутоматског књижења који је 
уговорен са ЈП Пошта Србије. 

Уговор број 57-20/18 од 25.09.2018. године 
Предмет овог уговора је проширењe програма етажне надокнаде који се односи на 

издавање рачуна за пословне кориснике и гараже и то: 



- израда и повезивање дела програма који се односи на унос и обраду података о 
пословним корисницима и власницима гаража,  књижење и формирање штампе уплатница за 
етажну надокнаду  која се шаље комитентима, књижење њихових месечних задужења. 

 - поменуте измене програма треба спровести тако да се могу укомпоновати у постојећи 
програм етажне надокнаде. 

- измене морају бити усклађене са постојећим програмом аутоматског књижења који је 
уговорен са ЈП Пошта Србије  који су дефинисани уговором. 

 
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  позвао понуђача „Радња Рале“ ДОО, Предузетник Вујатов Радослав са седиштем у 
Суботици, улица, Брачка 49, 24000 Суботица да достави понуду у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку набавку услуга „Услуга 
одржавања софтвера за аутоматско књижење уплата етажа“, број јавне набавке II-404-2-
3/2020 из разлога што одржава постојећи софтвер чији је он аутор . 
 

8)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда понуђача  „Радња Рале“ 
ДОО, Предузетник Вујатов Радослав са седиштем у Суботици, улица, Брачка 49, 24000 
Суботица, која је код Наручиоца заведена под бројем II-404-2-3/2020-3 дана 18.03.2020. 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 „Радња Рале“ ДОО, Предузетник Вујатов Радослав са седиштем у 
Суботици, улица, Брачка 49, 24000 Суботица, која је код Наручиоца заведена под бројем II-404-
2-3/2020-3 дана 18.03.2020. 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  
- Архиви   
 
                                                              Директор, 
                                                                               ________________________ 

                                                                                                                 
Предраг Радивојевић дипл.инж.грађ. 


