
Наручилац: 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 
Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Обавштење о закљученом уговору  

за јавну набавку услуга бр. 07/18  

у преговарачком поступку без објављивања позива 

за подношење понуда  

Предмет: Aпликативни софтвер за електронски 

систем за издавање и експлоатацију студентских 

картица – Student Card System  

за школску 2018/2019. годину 

 

Страна 1 од 2 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

На основу члана 55., 57. и 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1, 

34000 Крагујевац, објављује Oбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале 

вредности број 07/18 за набавку услуга под називом: Aпликативни софтвер за електронски систем 

за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2018/2019. 

годину. 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 

Крагујевац. 

Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Предметна набвака спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 

124/12 и 14/15 ) 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је: 

- члан 36. став 1. тачка 2)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), којим је прописано да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања 

јавног позива, ако због техничких односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из 

разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.  

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка из писмена Управе за јавне 

набавке Републике Србијеброј 404-02-2689/18 од 20.07.2018. године, код наручиоца примљено под 

бројем 594 од 30.07.2018. године – да су испуњени услови за примену преговарачког поступка 

предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) истог Закона, а достављено на основу Затева за мишљење 

о основаности примене преговарачког постука без објављивања позива за подношење понуда 

Студентског центра у Крагујевцу број 440 од 21.06.2018. године и допуне тог Захтева број 513 од 

11.07.2018. године. 

На основу датог мишљења, у предметној јавној набавци услуга број 07/18 испуњени су 

услови за примену преговарачког поступка предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је јавна набавка услуга број 07/18 под називом: Aпликативни софтвер за 

електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за 

школску 2018/2019. годину. 

Назив и ознака из општег речника набавки  :  

Програмски пакети и информациони системи – 48000000 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ  

Уговорена вредност за набавку предметних услуга износи: 1.002.540,00 дин. без ПДВ-а и 

1.203.048,00  дин. са ПДВ-ом;. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

У складу са чланом 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брoj 124/12, 

14/15 и 68/15) елемент критеријума за оцену понуде је  најнижа понуђена цена.  

Други елемент критеријума за оцену понуде су услови плаћања.  

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: једна 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

НАЈВИША:  1.002.540,00  динара  без ПДВ-а 

НАЈНИЖА:  1.002.540,00  динара  без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 

НАЈВИША:  1.002.540,00  динара  без ПДВ-а 

НАЈНИЖА:  1.002.540,00  динара  без ПДВ-а 
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ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА  

Добављач ће предметну набавку реализовати самостално. 

 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора за предметну набавку заведена у деловоднику за јавне набавке под бр. 

662 донета је дана од 31.08.2018. године. 

 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

Уговор за предметну јавну набавку заведен у деловоднику за јавне набавке под бр. 674 закључен је 

дана 11.09.2018. године.  
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ 

Пословно име (назив) добављача “Тechnomedia” д.о.о.  

Адреса и седиште добављача ул. Краља Александра I Карађоређевића бр.88/I-2 34000 Крагујевац 

Одговорно лице добављача 

(Потписник уговора - лице овлашћено за заступање - 
уписано у регистар надлежног органа за регистрацију – 
АПР) 

Дејан Илић 

Лице за контакт Дејан Илић 

Матични број 17368788 

Порески идентификациони број - ПИБ  101034512 

Број текућег рачина са називом и седиштем банке код 
које се води 

340-11014508-38 код Erste  банке АД Нови Сад, Филијала 
Крагујевац 

Телефон/факс 034/501-408, 034/301-409 

E - mail office@technomedia.rs 

Величина правног лица (у смислу Закона о 
рачуноводству о разврставању правних лица) 

микро 

 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Уговор за предметну јавну набавку важи за школску 2018/2019.годину. 

 

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА / 

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

На основу члана 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објављује се у року од 5 (пет) дана 

од дана закључења уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

 


