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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 
Број: 502/3-532-492-369. 
Датум: 31.03.2015. године 
П О Ж А Р Е В А Ц 
 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), и 

Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке мале вредности дел. бр. 502/2-492-
369. од 23.03.2015. године, Управни одбор наручиоца Историјски архиви Пожаревац,   доноси 
следећу 
 
 

О Д Л У К У 
 

 I У поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге микрофилмовања и 
дигитализације архивских докумената (1201 П15), интерни број набавке 1У/2015, ОРН: 
799990000 – услуге у скенирања, уговор се додељује понуђачу  „Микрофилм систем“  ДОО 
Београд, ул. Кружни пут    бр. 13к,  Лештане Београд, а у свему према понуди број 492/3-2-369. од  
23.03.2015. године (бр. понуде PN-06-03/15. код понуђача).    
 II Вредност која се уговара износи  133.650,00  динара без ПДВ-а, односно 160.380,00 динара 
са урачунатим ПДВ-ом.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Управни одбор Историјског архива Пожаревац је донео Одлуку о  покретању поступка 
јавне набавке мале вредности бр. 369/1-303/2. од  26.02.2015. године за набавку услуге  
микрофилмовања и дигитализације архивских докумената (пројекат 1201 П15),  ОРН:  
799990000 – услуге скенирања. Процењена вредност јавне набавке је 151.667,00 динара без 
пореза на додату вредност,  односно 182.000,00 динара са урачунатим порезом на додату 
вредност. Средства су, према финансијском плану Историјског архива Пожаревац за 2015. годину 
обезбеђена и иду на терет буџета града Пожаревца, по основу одобреног пројекта 1201 П15, 
конто/позиција 424911 у финансијском плану ИАП. 
  

По  позиву за подношење понуда  објављеном на Порталу јавних набавки Управе за 
јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 12.03.2015. године, на адресу наручиоца 
благовремено односно до 23. 03. 2015. године до 12,30 часова, доспеле су две понуде и то 
следећих понуђача:   
 

1. МФЦ „Микрокомерц“ ДОО  Београд, ул. Заплањска бр. 86.  наш. дел. бр. 492/3-1-
369. од  23.03.2015. и  

2. „Микрофилм систем“ ДОО  Београд, ул. Кружни пут 13к, Лештане Београд, наш 
дел. бр.492/3-2-369. од  23.03. 2015.г.  

 
  Јавно отварање понуда је спроведено дана 23.03.2015. године у 13,00 часова у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12). 

 Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавне набавке мале вредности дана 
23.03.2015. године у складу са критеријумима из конкурсне документације.  
 На основу извршеног прегледа благовремене понуде и поднетих доказа о испуњености 
услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/12), Комисија је  најпре утврдила да су, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и 
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условима из конкурсне документације, обе приспеле понуде благовремене и исправне, односно  
На основу тога, могло се приступити њиховом стручном оцењивању. 

Даљим увидом и оценом предметних исправних понуда, Комисија је утврдила следеће: 
1. Понуда понуђача МФЦ „Микрокомерц“ ДОО  Београд, наш дел. бр. 492/3-1-369, 

садржи следеће елементе:  
- понуђена цена 162.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 

односно 194.400,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност; 
- други подаци из понуде: услови плаћања: аванс 30%;  рок извршења услуге: 30 

дана од дана закључења уговора; важност понуде: 30 дана; 
2. Понуда понуђача   „Микрофилм систем“ ДОО  Београд, наш дел. бр. 492/3-2-369, 

садржи следеће елементе: 
-  понуђена цена 133.650,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, 

односно 160.380,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност; 
- други подаци из понуде: услови плаћања: аванс 30%; рок извршења услуге: 30 

дана од дана закључења уговора; важност понуде: 30 дана. 
Увидом у приспеле благовремене и исправне понуде, констатовано да понуда понуђача 

МФЦ „Микрокомерц“ ДОО  Београд, дел. бр.   492/3-1-369. од 23.03.2015.г,   прелази 
процењену вредност предметне јавне набавке, због чега није прихватљива, у складу са чл. 3. ст. 1. 
тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС, бр. 124/12). Вредност ове понуде износи 
162.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, а процењена вредност набавке без ПДВ-а износи 
151.667,00 динара.  Из тог разлога, сагласно чл. 107. ст.1. Закона о јавним набавкама, ова понуда је 
одбијена као неприхватљива.  

 По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12),  
након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја Комисије за јавне набавке мале вредности, 
наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

  У предмету конкретне набавке, испуњени су услови из члана 107. став 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), јер је  понуда  понуђача „Микрофилм систем“ ДОО  
Београд, број понуде 492/3-2-369, од  23.03.2015. године одговарајућа и прихватљива, сходно  чл. 
3. ст. 1. тачка 32) и 33) Закона. 

На основу својих овлашћења према Решењу о образовању Комисије за јавне набавке мале 
вредности дел. бр. 369/2-303/2. од  од  26.02.2015. (заведено 27.02.2015).  а у складу са чланом 105.  и 
чл. 107. ст. 3. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12), предметна Комисија 
је предложила да се уговор о додели набавке за услугу микрофилмовања и дигитализације 
архивских докумената    закључи са понуђачем „Микрофилм систем“ ДОО  Београд,    ПИБ: 
100572424, у свему према понуди бр. PN-06-03/15 (код понуђача), наш. дел. бр.  492/3-2-369.  од 
23. 03. 2015.године, a која је понуда прихватљива и одговарајућа у складу са напред 
наведеним одредбама Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. 
          На основу свега изнетог, Управни одбор наручиоца прихвата Извештај о стручној оцени 
понуда Комисије за јавне набавке мале вредности, те на основу члана 108.  Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
      ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 
захтев за заштиту права у року од  5 дана од дана пријема исте. Захтев за заштиту права 
подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 
наручиоцу. 
 
                                             

НАРУЧИЛАЦ                               
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ   ПОЖАРЕВАЦ       

УПРАВНИ ОДБОР 
                                            

Славко Митровић, председник   
 

 


