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Наручилац: Дом здравља Кула 

Адреса: Трг ослобођења 9 

Број одлуке: 408 

Датум: 06.02.2018.године 

 
На основу одредаба члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор наручиоца Дома здравља Кула 
доноси: 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ 
СОФТВЕРА У КЊИГОВОДСТВУ, ПО ПАРТИЈАМА - БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 36. СТАВ 1. ТАЧКА 2) 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 18/2017 

Партија 1 - Одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА 
 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ - одржавање софтвера у 
књиговодству, по партијама, Партија 1 - Одржавање програмског пакета 
ОСНОВНА СРЕДСТВА, у преговарачком поступку јавне набавке услуге без 
објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2) 
Закона о јавним набавкама, ЈН број 18/2017, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "HELIANT" 
д.о.о., Макензијева 24/5, 11000 Београд - Врачар, понуда број 54/2018 од 
24.01.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 237 од 26.01.2018.године, 
по укупној цени од 30.000,00 динара без ПДВ-а, односно 36.000,00 динара са ПДВ-
ом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, Кула је дана 17.01.2018.године 
донео Одлуку број 145 од 17.01.2018.године о покретању преговарачког поступка 
јавне набавке услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по партијама - без 
објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2) 
Закона о јавним набавкама, редни број јавне набавке ЈН број 18/2017. Предмет 
јавне набавке је обликован у 2 (две) партије, и то: Партија 1 - Одржавање 
програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА и Партија 2 - Одржавање програмског 
пакета МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО. 
 
Процењена вредност јавне набавке је укупно 90.000,00 динара без ПДВ-а. 
Процењена вредност јавне набавке за Партију 1 је 30.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке је 72267100 - Одржавање софтвера за 
информационе технологије. 
 
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца дана 23.01.2018.године.  
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Сагласно обавештењу о покретању преговарачког поступка без објављивања 
позива за подношење понуда, позив за подношење понуде за обе партије је 
заједно са обавештењем упућен понуђачу "HELIANT" д.о.о., Београд - Земун, 
матични број: 21004375, ПИБ: 108461847, на адресу за пријем поште из уговора 
закључених претходне године: Палмира Тољатија 62/19, 11080 Београд - Земун.  С 
обзиром да је у међувремену дошло до промене пословног имена и седишта 
понуђача, као и промене адресе за пријем поште понуђача, Комисија је прво у 
Записнику о отварању понуда, деловодни број 271 од 30.01.2018.године, а затим и 
у Извештају о стручној оцени понуда, деловодни број 404 од 06.02.2018.године 
констатовала да је понуду доставио исти понуђач чије је пословно име сада 
"HELIANT" д.о.о., Београд - Врачар, матични број: 21004375, ПИБ: 108461847, и 
чије је седиште сада регистровано на адреси: Макензијева 24/5, 11000 Београд - 
Врачар, што је истовремено и нова адреса за пријем поште понуђача. Понуђач је 
уз понуду доставио и Решење Агенције за привредне регистре број БД 38990/2017 
од 11.05.2017.године којим је регистрована промена пословног имена и седишта 
понуђача, као и промена адресе за пријем поште понуђача.  
 
Отварање понуда у поступку јавне набавке је извршено дана 30.01.2018.године са 
почетком у 11,00 часова, у просторијама наручиоца, у присуству чланова Комисије: 
Јасмина Булатовић, Владимир Олејар и Слободанка Јанковић. На отварању 
понуда није било присутних овлашћених представника понуђача, нити трећих 
лица. Поступку преговања се требало приступити непосредно након завршетка 
поступка отварања понуда, дана 30.01.2018.године са почетком у 11,25 часова, 
али Комисија за јавну набавку је констатовала да овлашћени представник 
понуђача за обе партије није присутан преговарању, тако да се коначном ценом 
сматра она цена која је наведена у првобитно достављеним понудама понуђача. 
 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број 271 од 30.01.2018.године, и спроведеног поступка 
преговарања и сачињавања Записника о преговарању број 272 од 
30.01.2018.године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: „Комисија“) је 
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају о стручној оцени понуда број 
404 од 06.02.2018.године. 
 
У Извештају о стручној оцени понуда број 404 од 06.02.2018.године, Комисија је 
констатовала следеће: 
 
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: услуге. 
2) Предмет јавне набавке: одржавање софтвера у књиговодству, по 

партијама, Партија 1 - Одржавање програмског пакета ОСНОВНА 
СРЕДСТВА. 

3) Назив и ознака из општег речника набавки: 72267100 - Одржавање 
софтвера за информационе технологије. 

4) Предмет јавне набавке је обликован у више партија. 
5) Процењена вредност јавне набавке: 90.000,00 динара без ПДВ-а. 
6) Процењена вредност јавне набавке за Партију 1: 30.000,00 динара без 

ПДВ-а. 
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2. Основни подаци о понуђачима: 
 
Укупан број поднетих понуда за Партију 1: 1 (једна). 
У поступку јавне набавке учествовало је 1 (један) понуђач. 
 
Благовремено, односно до 30.01.2018.године до 10,30 часова примљена је 1 
(ЈЕДНА) понуда за Партију 1, и то: 
 

Ред.бр. Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Назив и седиште / 
шифра понуђача 

Партија Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1. 237 "HELIANT" д.о.о., 
Макензијева 24/5, 
11000 Београд - 
Врачар 

1 26.01.2018. 9,00 

 
Неблаговремене понуде: 
 

Ред.бр. Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив и седиште 
/ шифра 
понуђача 

Партија Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1. Нема     

 
3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 
понуда:  
 
Нема. 
 
Комисија за јавну набавку костатује да је достављена понуда понуђача 
"HELIANT" д.о.о., Макензијева 24/5, 11000 Београд - Врачар, за Партију 1 
комплетна, одговарајућа и благовремена, и садржи све доказе о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са 
упутствима из конкурсне документације. 
 
Комисија констатује да је у обавештењу о покретању преговарачког поступка 
без објављивања позива за подношење понуда наведено да ће позив бити упућен 
понуђачу "HELIANT" д.о.о., Београд - Земун, матични број: 21004375, ПИБ: 
108461847, на адресу за пријем поште из уговора закључених претходне године: 
Палмира Тољатија 62/19, 11080 Београд - Земун.  С обзиром да је у међувремену 
дошло до промене пословног имена и седишта понуђача, као и промене адресе 
за пријем поште понуђача, Комисија констатује да је понуду доставио исти 
понуђач чије је пословно име сада "HELIANT" д.о.о., Београд - Врачар, матични 
број: 21004375, ПИБ: 108461847, и чије је седиште сада регистровано на адреси: 
Макензијева 24/5, 11000 Београд - Врачар, што је истовремено и нова адреса за 
пријем поште понуђача. Понуђач је уз понуду доставио и Решење Агенције за 
привредне регистре број БД 38990/2017 од 11.05.2017.године којим је 
регистрована промена пословног имена и седишта понуђача, као и промена 
адресе за пријем поште понуђача. 
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4. Критеријум и елементи за доделу уговора:  
 
Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена". 
 
5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу 
уговора: 
 

Ред.бр. Назив и седиште / шифра понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. "HELIANT" д.о.о., Макензијева 24/5, 11000 
Београд - Врачар 

30.000,00 динара 

 
6. Назив понуђача коме се додељује уговор: 
 
Комисија, после стручне оцене и рангирања понуда, констатује да је за Партију 1 - 
Одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА, одговарајућа и 
прихватљива понуда понуђача "HELIANT" д.о.о., Макензијева 24/5, 11000 Београд - 
Врачар, по укупној цени од 30.000,00 динара без ПДВ-а, односно 36.000,00 динара 
са ПДВ-ом, чији се избор предлаже наручиоцу, те да се на основу члана 108. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) донесе одлука о додели уговора као што следи: 
 
Уговор о јавној набавци услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по 
партијама, Партија 1 - Одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА, у 
преговарачком поступку јавне набавке услуге без објављивања позива за 
подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним 
набавкама, ЈН број 18/2017, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "HELIANT" д.о.о., 
Макензијева 24/5, 11000 Београд - Врачар, понуда број 54/2018 од 
24.01.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 237 од 26.01.2018.године, 
по укупној цени од 30.000,00 динара без ПДВ-а, односно 36.000,00 динара са ПДВ-
ом. 
 
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 
Директор Дома здравља Кула као одговорно лице наручиоца прихватио је предлог 
Комисије о додели уговора о јавној набавци услуге - одржавање софтвера у 
књиговодству, по партијама, за Партију 1 - Одржавање програмског пакета 
ОСНОВНА СРЕДСТВА, у преговарачком поступку јавне набавке услуге без 
објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2) 
Закона о јавним набавкама, ЈН број 18/2017, па је донета одлука као у изреци. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) 
дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, 
сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012,14/2015 и 68/2015). 
 
                                                                                                     ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

Објавити:                                                                                               ДИРЕКТОР 
- На Порталу јавних набавки                                                           Шевин др Жарко 
- На интернет страници наручиоца  
 


