
 

На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број : 3-05-04/18-08  од 

18.12.2018. године, а у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), в.д. директора доноси 

следећу: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

1.Уговор у поступку јавне набавке мале вредности, број  ЈН 04/2018 – Стручна и 

консултантска подршка у пројектовању Информационог система 

АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ- АКРЕДИС, додељује се заједничкој понуди 

групе понуђача: 

- „Белит д.о.о. Београд“, Трг Николе Пашића 9, 11000 Београд, и  

      - „Netcom System d.o.o. Beograd“, Бул. Арсенија Чарнојевића 128/3, Београд. 

 

2. Саставни део ове одлуке је Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну 

набавку број 3-05-04/18-08  од 18.12.2018. године.  

 

 

Образложење 

 

Одлуком в.д. директора Акредитационог тела Србије бр. 3-05-04/18-01 од 

04.12.2018. године покренут је поступак јавне набавке услуга -  Стручна и 

консултантска подршка у пројектовању Информационог система 

АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ- АКРЕДИС, број  ЈН 04/2018.  

 

Предмет јавне набавке је набавка услуга - Стручна и консултантска подршка у 

пројектовању Информационог система АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ- 

АКРЕДИС 

 

Ознака из Општег речника набавки: Услуге израде софтвера – 72262000 

 

Процењена вредност јавне набавке  је 4.800.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Средства за јавну набавку обезбеђена су Финансијским планом Акредитационог 

тела Србије на рачуну сопствених прихода, економска класификација 4232 и 51511.  

 

Решењем в.д. директора бр. 3-05-04/18-02 од 04.12.2018. године, образована је 

Комисија за јавну набавку мале вредности. 

 

Комисија за јавну набавку је саставила јавни позив који је објављен на  Порталу 

Управе за јавне набавке и на интернет страници Акредитационог тела Србије 

10.12.2018. године. 



 

У року одређеном за достављање понуда до 18.12.2018. године до 09,00 часова,  

примљена је једна заједничка понуда групе понуђача: 

Белит д.о.о. Београд и Netcom System d.o.o. Beograd, заведена под редним бројем  

3-05-04/18-06, пристигла 18.12.2018. у 8,47 часова. 

Критеријум за оцену понуда:  „Најнижа понуђена цена“. 

Предлаже се одбијање следеће понуде: Нема. 

 

Констатује се да је заједничка понуда групе понуђача „Белит д.о.о. Београд“, Трг 

Николе Пашића 9, 11000 Београд и  „Netcom System d.o.o. Beograd“, Бул. Арсенија 

Чарнојевића 128/3, Београд, са укупном ценом  4.700.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 

5.640.000,00  динара са ПДВ– исправна, одговарајућа и прихватљива и да 

испуњаваја све услове из конкурсне документације наручиоца и предлаже в.д. 

директору њен избор и закључење уговора. 

Елементи из достављене понуде: 

Укупна цена услуге је: 4.700.00,00 дин. без ПДВ-а;  5.640.000,00  динара са ПДВ. 

- Рок и начин плаћања:    50% аванс, остатак у складу са уговором. 

- Рок извршења услуга:     10 месеци од дана закључења уговора. 

 - Важност понуде:           30 дана  

- Сви обрасци достављени. 

- Остало: нема. 

 

В.д. директора прихвата предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора о 

јавној набавци бр. ЈН 04/2018, те на основу законског овлашћења доноси Одлуку о 

додели уговора групи понуђача: 

 „Белит д.о.о. Београд“, Трг Николе Пашића 9, 11000 Београд, и   

„Netcom System d.o.o. Beograd“, Бул. Арсенија Чарнојевића 128/3, Београд 

 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки и наручиоцу у року од 5 

(пет) дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.  

                                                                                          

                                                                                                  в.д. ДИРЕКТОРА 

                                                                                                 проф. др. Ацо Јанићијевић 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                

_____________________ 
 


