
                                         
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 519-16/16  
                     Датум: 21. април 2015. године 
                                 Немањина 24-26 
                                     Б е о г р а д 
 
На основу члана 34. Закона о спољним пословима («Службени гласник РС», бр. 
116/07, 126/07 и 41/09), 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
РС», бр. 124/12 и 14/15) и Овлашћења министра спољних послова број: 536-1/12 
од 5. маја 2014. године, доносим  
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за 

јавну набавку услуга 
- Сервисирање и одржавање фотокопир апарата у гарантном року  - 

редни број: ПП 2/2015 
 
 

 
          УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „OSA – Računarski inženjering“ 
d.o.o., ул. Таковска бр. 45/VI., Београд, понуда број: 6-860 од 16.04.2015. године, 
код наручиоца заведена под бројем: 519-12/16 од 20.04.2015. године. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
          Наручилац је дана 01. априла 2015. године донео Одлуку о покретању 
поступка јавне набавке број: 519-6/16. 
          Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива 
за подношење понуда објављено је 06.04.2015. године, а Конкурсна 
документација 08.04.2015. године на Порталу јавних набавки и интернет страни 
наручиоца. Позив за подношење понуде и Конкурсна документација 
достављени су дана 08.04.2015. године понуђачу „OSA – Računarski inženjering“ 
d.o.o., ул. Таковска бр. 45/VI., из Београда.  
          Отварање понуде одржано је дана 20.04.2015. године о чему је сачињен 
Записник број: 519-13/16. Након спроведеног поступка отварања понуде, 
спроведен је поступак преговарања о чему је сачињен Записник број: 519-14/16 
од 20.04.2015. године.  
          Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуде и сачинила 
Извештај о стручној оцени понуде број: 519-15/16 од 20.04.2015. године. 
          У Извештају о стручној оцени понуде Комисија је констатовала следеће: 
 
 



 
1. Предмет јавне набавке: 
 

          Предмет јавне набавке су услуге – сервисирање и одржавање фотокопир 
апарата у гарантном року. 
          Назив и ознака из Општег речника набавки: 50310000 – Одржавање и 
поправка канцеларијских уређаја. 
          
 

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку 
и процењена вредност: 

 
Јавна набавка је предвиђена у плану набавки Министарства спољних послова за 
2015. годину, у делу Јавне набавке, под тачком 1.2.21: 

 
услуга – сервисирање и одржавање фотокопир апарата у гарантном року; 
процењена вредност за период од две године – 3.200.000,00 динара без ПДВ-
а; врста поступка – преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда; оквирно време покретања поступка – фебруар; оквирно 
време реализације уговора – март 2017; конто (планска година) 425200 – 
текуће поправке и одржавање опреме; извор финансирања – 01 (буџет); 
раздео-функција – 17-110. 

Уговор се закључује на период од две године. 
 

3. Одступања од плана набавки 
 
Није било одступања. 
 
 

4. Разлози и околности које оправдавају примену преговарачког 
поступка без објављивања позива за подношење понуда: 

 
          Чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама прописано је да 
наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда, ако због техничких, односно уметничких разлога предмета 
јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку 
може извршити само одређени понуђач. 
          Министарство спољних послова је са понуђачем „OSA – Računarski 
inženjering“ d.o.o., ул. Таковска бр. 45/VI., Београд (у даљем тексту: Добављач), 
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке информатичке опреме, 
редни број ЈНОТ 5/2014, закључило Уговор о набавци фотокопир апарата број: 
977-35/16 од 28. октобра 2014. године (у даљем тексту: Уговор).  
          Том приликом купљена су два фотокопир апарата марке Canon IRA 8295 
PRO. 
          Уговором је предвиђена гаранција предметне опреме у трајању од две 
године као и поступање Добављача у гарантном року. 
          Гаранцијом се обезбеђује исправно функционисање опреме у гарантном 
периоду, што подразумева одржавање свих електронских и механичких делова, 
приступање отклањању уочених грешака у року од седам дана од дана позива, 
излазак на терен без накнаде трошкова и др. 



          Гаранција не обухвата замену потрошних делова попут ролера, гумица 
лампи бубња и то након њиховог предвиђеног рока трајања прописаног од 
стране произвођача, као ни замену тонера девелопера, кламерица и свих 
течности које се троше и мењају временски, хитне одзиве сервисне службе у 
току 24 сата и др. 
          Наведени фотокопир апарати су купљени за потребе Одељења за 
информационе технологије који у оквиру својих послова израде око 2.000.000 
копија различитих докумената за потребе министарства, ДКП и државних 
органа Републике Србије (отворени и затворени телеграми) из ког разлога је 
наведена опрема и узета са траженим карактеристикама како би могла да 
подржи тако велику продукцију материјала саобразно процесу рада.  
          Имајући у виду да је исправан рад фотокопир апарата од изузетног значаја 
јер би у супротном могао бити угрожен рад наведене службе, а самим тим и 
везаних корисника, неопходно је уговорити услуге одржавања опреме које ће 
обухватити замену свих делова у случају квара који нису обухваћени 
гаранцијом као и све друге интервенције које гаранција не покрива и што је 
најважније, уговорити скраћено време одазива на позив са седам дана (на шта 
обавезује гаранција) на максималних 24 часа или краће. 
           Како је предметна опрема, као што је већ наведено, марке Canon, а „OSA 
– Računarski inženjering“ d.o.o. једини овлашћени сервис за ову врсту уређаја, 
што је потврђено од стране произвођача, уговор о услугама одржавања може 
бити поверен једино овом Добављачу, али и из разлога што би ангажовањем 
другог Добављача у случају отклањања кварова, министарство изгубило право 
на гаранцију и могућност бесплатног отклањања грешака у гарантном року, а 
које су покривене гаранцијом.   
          Још један разлог који оправдава примену преговарачког поступка и 
ангажовање поменутог Добављача јесте и чињеница да су једина компанија у 
Републици Србији која у свом саставу има сервисере са лиценцом за одржавање 
предметне врсте уређаја. 
          Такође, испитивањем релевантног тржишта, дошло се до податка да је 
горе поменуте потрошне делове предметне опреме чија би замена, између 
осталог, била предмет уговора о одржавању, могуће обезбедити једино преко 
Добављача  „OSA – Računarski inženjering“ d.o.o.  
          Треба још напоменути да ће активности након преузимања председавања 
Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), као 
и припреме на организовању састанка Министарског савета ОЕБС у Београду, 
директно утицати на повећану продукцију штампаног материјала, што узрочно, 
изискује непрекидни надзор, односно константну сервисну покривеност уређаја 
у кратком временском року. Време одазива на позив, у случају квара на уређају, 
са роком од 7 дана, то апсолутно не обезбеђује. Немање резервних делова и 
потрошног материјала на „стоку“ од стране сервисера, свакако није оправдање 
које би се могло дати и оправдати неажурност у достави информација, онда када 
је то најпотребније. Наведено, указује на неопходност закључења посебног 
уговора, који би детаљно прецизирао све неопходне елементе и обезбедио 
исправан рад фотокопир уређаја са што дужим временом рада без отказа. 
          Министарство спољних послова је за спровођење преговарачког поступка 
у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим би се 
уговор о услугама сервисирања и одржавања фотокопир апарата у гарантном 
року доделио наведеном добављачу, од Управе за јавне набавке добило 



позитивно мишљење о основаности примене истог, број 404-02-792/15 од 
26.03.2015. године. 
 
 

5. Основни подаци о понуђачу и понуди: 
 
У поступку предметне јавне набавке учествовао је један понуђач: 
 

р. 
бр. 

назив и седиште понуђача/ 
шифра понуђача 

назив и седиште 
понуђача из групе 

понуђача 

назив и седиште 
подизвођача 

1. 

„OSA – Računarski 
inženjering“ d.o.o., ул. 

Таковска бр. 45/VI., Београд  
 

Mašinoprojekt Kopring 
a.d., ул. Добрињска 
бр. 8а, Београд 

/ 

 
 

6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена 
тих понуда: 

 
Констатује се да нема одбијених понуда. 
 

7. Критеријум за доделу уговора: 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена постигнута у поступку 
преговарања . 

 
8. Подаци из достављене понуде:  
 

Р. 
бр. 

подаци из понуде 

назив и седиште 
понуђача 

„OSA – Računarski inženjering“ d.o.o., ул. Таковска 
бр. 45/VI., Београд 

број понуде 6-860 од 16.04.2015.год. 

број под којим је 
понуда заведена 

519-12/16 од 20.04.2015.год. 

начин на који 
понуђач наступа 

Заједничка понуда – члан групе понуђача: 
Mašinoprojekt Kopring a.d., ул. Добрињска бр. 8а, 

Београд 
укупно понуђена 
цена по једном 
одштампаном 

отиску А4 

0,0045 евра без ПДВ-а / 0,5402 динара без ПДВ-а * 

1. 

Цена изласка 
сервисера на терен 
ван радног времена 

тј. нерадним 

9.100,00 динара без ПДВ-а 



данима рачунајући 
и празнике, по 

норма/часу 

рок важења понуде  30 дана од дана отварања понуда 

 
 

*За цену изражену у еврима за прерачун у динаре примењује се средњи курс 
НБС на дан отварања понуде тј. 20.04.2015.год, што износи 120,0535 динара.  
 

9. Преговарачки поступак:  
 
          Након завршеног поступка отварања понуде, отпочео је поступак 
преговарања о чему је сачињен Записник број: 519-14/16 од 20.04.2015.год. 
          Предмет преговарања је била:  
- понуђена цена за предметне услуге по одштампаном отиску која обухвата 
замену резервних делова и потрошног материјала као и излазак сервисера на 
терен у радно време (излазак сервисера на терен у радно време подразумева да 
је пријава квара извршена у радно време)  
- и цена изласка сервисера на терен ван радног времена (под изласком сервисера 
ван радног времена подразумева се време пријаве квара тј. уколико је квар 
пријављен ван радног времена). 
* У случају пријаве квара током радног времена, не врши се додатна наплата 
изласка сервисера на терен иако је долазак ван радног времена. 
 
          Овлашћени представник понуђача се изјаснио да остаје при цени датој у 
достављеној понуди што је записнички констатовано. 
 
 

10. Понуђач којем се додељује уговор: 
 
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача „OSA – Računarski 
inženjering“ d.o.o., ул. Таковска бр. 45/VI., Београд, број: 6-860 од 16.04.2015. 
године, понуђача „OSA – Računarski inženjering“ d.o.o., ул. Таковска бр. 45/VI., 
Београд, благовремена, одговарајућа и прихватљива, те предлаже наручиоцу да 
њему додели уговор. 
 
          На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке може се поднети 
захтев за заштиту права у року од 10 
дана од дана њеног објављивања на 
Порталу јавних набавки. Захтев се 
подноси Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних 
набавки, а предаје наручиоцу. 

  
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 
Вељко Одаловић 

 
 
доставити: 

- „OSA – Računarski inženjering“ d.o.o., ул. Таковска бр. 45/VI., Београд. 


