
 

На основу члана 36. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12 и 14/15) 

 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

11000 Београд, Немањина 22-26 

 

објављује 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

 

Назив и адреса наручиоца, број и датум доношења одлуке: Министарство рударства и 

енергетике, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mre.gov.rs; Одлука о додели удовора 

број: 404-02-14/8/2015-08 од 12.05.2015. године. 

Врста наручиоца:  Орган државне управе. 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга 

одржавања система за контролу приступа и система за евиденцију основних средстава, ЈН 

5/15 (ознака из општег речника набавке: 72267100 – одржавање софтвера за 

информационе технологије).   

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. Набавку може извршити 

само одређени понуђач, и то Институт "Михајло Пупин"  д.о.о  Аутоматика, који је 

искључиви аутор и власник апликативног програма за контролу приступа и евиденцију 

радног времена PACS (Pupin Acess Control System) и једини власник изворног рачунарског 

кода наведеног програма. Наручилац је дана 16.03.2015. године упутио захтев за 

мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда, број захтева: 404-02-14/2015-08. Позитивно мишљење УЈН, број: 404-

02-1053/15 од 27.03.2015. године,  Наручилац је примио дана 31.03.2015. године, под 

деловодним бројем: 404-02-14/2015-08. 

Процењена вредност јавне набавке: 600.000,00 динара без ПДВ-а. 

Број примљених понуда: 1. 

Највиша и најнижа понуђена цена: 85.000,00 динара без ПДВ-а, односно 102.000,00 

динара са ПДВ-ом. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 85.000,00 динара без 

ПДВ-а, односно 102.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Институт "Михајло 

Пупин"  д.о.о.  Аутоматика,  11060 Београд, Волгина 15; овлашћено лице: Миленко 

Николић, директор; МБ: 17178300; ПИБ: 100008328; ПДВ број: 124437102; У 

максималану вредност уговора у износи до 600.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

720.000,00 динара са ПДВ-ом укључена је цена предметне услуге понуђача  Институт 

http://www.mre.gov.rs/


"Михајло Пупин"  д.о.о.  Аутоматика за период од 12 месеци, у износу од 85.000,00 без 

ПДВ-а, односно 102.000,00 са ПДВ-ом и цена евентуално уграђених резервних делова 

током трајања уговора. Цене резервних делова изабраног понуђача исказане су без ПДВ-а, 

и саставни су део уговора. Рок важења понуде: 60 дана. Понуда бр. 1019/1-15 од 

28.04.2015. године је оцењена као прихватљива. 

Период важења уговора: година дана од закључења уговора. 

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права: заинтересовано лице 

може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана,  од дана објављивања 

одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се 

Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Подносилац захтева за заштиту права је 

дужан да на рачун број: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: ЈН 

5-15; сврха: такса за ЗЗП, Министарство рударства и енергетике, ЈН 5-15; корисник: Буџет 

Републике Србије; уплати износ таксе од 40.000,00 динара, (утврђену чланом 156. став 1. 

тачка 2. ЗЈН-а) и доказ о извршеној уплати достави у прилогу захтева. Захтев слати на 

адресу Краља Милана 36, Београд, Писарница Министарства рударства и енергетике. 

 

 


