
 
                         Јавно предузеће 

„ УЖИЦЕ  РАЗВОЈ “ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тeл: 031/517-919; 516-893; 519-

141, факс: 031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs ; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs ; 

Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; MБ:07367112; шифра делатности:4931 

 

 

Број: 15-14/5 

Датум:  26.08.2021. год. 

Редни број набавке: 08/2021 (услуге) 

 

 

         На основу члана 36. Правилника o ближем уређивању поступка набавки Јавног предузећа 

„Ужице развој“ Ужице број 07-21 од 28.01.2021.године и Извештаја о стручној оцени понуда број 

15-14/4 од 26.08.2021. године, директор ЈП „Ужице развој“ Ужице доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

за набавку (услуге) број 08/2021 

 

 

Додељује се уговор о набавци (услуге) број 08/2021 „Набавка годишње лиценце 

антивирусног програма-надоградња и реинсталација“, понуђачу  „Лаза нет“, Д.Туцовића 125, 31 

000 Ужице (број понуђача 260821/1 од 26.08.2021. године.), са понуђеном ценом 47.750,00 без пдв-а, 

односно 57.300,00 динара са ПДВ-ом. 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Наручилац, ЈП „Ужице развој“ Ужице је дана 19. 08. 2021. године донео Одлуку  о 

покретању поступка  набавке услуге  за 2021. годину број 15-14, за набавку (услуге) бр 08/2021 

„Набавка годишње лиценце антивирусног програма-надоградња и реинсталација“. 

За наведену набавку Наручилац  је дана 19. августа 2021. године  објавио позив за 

подношење понуда и конкурсну документацију на интернет страници Наручиоца 

www.uerazvoj.uzice.rs 

Позив за подношење понуда Наручилац је, после истраживања тржишта и сачињене листе 

потенцијалних понуђача, бр. 15-14/1, од 19.08.2021. године,  дана 19. августа 2021. године послао на 

три адресе: Лаза нет , Д.Туцовића 125, 31 000 Ужице, ЗТР Капител технологије, Михаила Пупина 1, 

31 000 Ужице, СЗТР ПЦ ЛИНК ПЛУС, д.Туцовића 64, 31 000 Ужице. 

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца  је приспело 2 (две) понуде. 

 

            Комисија за набавке образована решењем бр.07-61 од 17.02.2021. године спровела је 

поступак отварања понуда у пословним просторијама ЈП „Ужице развој“ Ужице, ул. Вуколе Дабића 

број 1-3, дана 26. августа 2021. године са почетком у 12:00 часова о чему је сачињен Записник о 

отварању понуда број 15-14/3 од 26. августа 2021. године. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 15-14/4 од 26.08.2021. године, Комисија за  

набавке је констатовала следеће: 

 

 

1) Предмет набавке: „Набавка годишње лиценце антивирусног програма-надоградња и 

реинсталација“, (услуге) бр. 08/2021 

2) Редни број набавке у плану набавки: 2.2.2 

3) Процењена вредност набавке: 50.000,00 динара (без ПДВ-а). 
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4) Основни подаци о понуђачима: 

 

Благовремено тј. до дана 26.08.2021. године до 11:00 часова пристигло је укупно две понуде и то: 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

5) Комисија за набавкe је спровела поступак прегледа и оцене понуда и утврдила следеће: 
 

• Понуда заведена код Наручиоца под бројем 05-40 од 26.08.2021. године понуђача 

ЗТР„Капител технологије“, Михаила Пупина 1, 31 000 Ужице (број понуђача 17-21 од 

25.08.2021. године) је финансијски исправна и одговара техничким захтевима и 

спецификацијама датим у тендерској документацији. 

• Понуда заведена код Наручиоца под бројем 05-41 од 26.08.2021. године понуђача „Лаза нет“, 

Д.Туцовића 125, 31 000 Ужице (број понуђача 260821/1 од 26.08.2021. године) је финансијски 

исправна и одговара техничким захтевима и спецификацијама датим у тендерској 

документацији. 

 

 

6) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање 

понуде 

Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

    

 

7) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 

који је утврђена та цена:  

                Нема 

8) Начин примене методологије пондера 

 

            Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена 

 

Број понуде 

заведен код 

Наручиоца  

Назив понуђача  Датум пријема 
Време 

пријема 

05-40 
ЗТР Капител технологије, Михаила Пупина 1, 31 

000 Ужице 
26.08.2021. 10,15 

05-41 Лаза нет , Д.Туцовића 125, 31 000 Ужице 26.08.2021. 10,20 



Januo upe.4yrehe

,, yx(I4IIE PA3BOJ " yXUIIE, Byxore fia5*fia 1-3, 31000 YNraqe; ren: 031/517-919; 516-893;519-
141, Qanc:03 1/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs; e-mail: off,rce@rrerazvoj.uzice.rs;
Teryha paqyH: 160-4630f9-59 Banca Intesa, II4B:101500520; MB:07367112; rura$pa Aenarnocru:4931

Ha ocnony rcpzrepujyrraa HajHr4xa roHybeHa rleHa KoMr{ckrJa za Ha6aBKe je $oprunpaJra cneAehy
paHr iII4CTy IIpIIxBaTJbLIB[x IIOHyIa:

Panr Ha3r.rs roHyhaqa Ilonyfieua rlena (6e3 IIAB)

1 Jla:a Her, ,(.Tyqonuha125,31 000 Yxuqe
47.750,00

2.
3TP Kanzren rcxnororrje, Muxaula llynuna 1, 3l 000

YNnqe
49.960,00

Konaucraja sa Ha6aBre KoHcraryje Aa je roHyAa nonyfaua,,fla3a ner",,{.Tyqoszha 125,31 000 Yxuqe
(6poj uonylaqa26082lll ot 26.08.2021. roAr{He), 3aBeAeHe ro4 Hapyu{orla, Aana26.08.202l. roA}rue
no4 6pojeu 05-41, HajuoBorbnrja

9) Hagus nouy[aua KoMe ce go.qeJbyje yroBop, a aKo je norryfarr HaBeo Aa he na6anrcy
lr3Bpmlrrrr ys nouoh noqneno$aqa rr Ha3rrB nograsnofa.ra

Kouracuja sa Ha6anre HaKoH crpfrHe orleHe roHyAa rrpeArrCIKe Hapyuuoq y Aa ce yroBop o Ha6aBrIr

AoAeJITI uouyfauy ,,fla3a ner", .{.Tyqosuha 125, 31 000 YNraqe (6poj nony!a,aa 26082111 ot,26.08.2021.
roAI{He), 3zIBeAeHe ro4 Hapyrilolr\a, tana26.08.2021. roA}rne no4 6pojerra 05-41, ca uouyleHoM rIeHoM

47.750100 ArrHapa 6el n4n-a, oAHocHo 57.300100 ArrHapa ca uAB-oM.

l4za6pauu nouyfa.r r43BpmaBa Ha6aBKy y3 roMoh roAu3Bobaqa:A"E He tr
O4ronopno JII,IIIe Hapfruoqa je [pr{xBarr4Jro rrpe.{nor Konaucraje aa Ha6asre Ha ocHoBy Irlsueurraja o

crpyrnoj oIIeHIr rIoHyAa 6poj 15-1414 ot26.08.202l. roAuHe r.r AoHeno oAJryKy Kao y Ar.rcro3r,rrr4By.

Yrryrcrno o rpaBHoM cpeAcrBy: 
,.-

Ilporran oBe oAJryKe Moxe ce roAHerra 3axreB ia sanrrury rpaBa Hapyrnoqy, y poKy oa 3 (trpu) AaHa oA

AaHa o6jaBJbr.rBulrba oAnyKe ralrrcpner crpauuUu Hapyruoqa www.uerazvoj.uzice.rs

AI,IPEK


