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Бр /No 404-02-17/3/2019-02 

Датум: 12.08.2019 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 

 и 68/15) и Писаног Извештаја о стручној оцени понуда 404-02-17/2/2019-02 од 09.08.2019. 

године, директор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије 

донео је  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Ред. бр. ЈНMВ 10/2019 

 

Уговор о јавнoj набавци мале вредности – набавка софтвера за формирање централног 

регистра дозиметријске и гамаспектрометријске контроле објављену на Порталу јавних 

набавки  и на интернет страници наручиоца, дана 01.08.2019. године. 

Oзнака из ОРН – 48920000 Програмски пакети за подршку процесу рада 

 

ДОДЕЉУЈЕ се понуђачу који је поднео понуду заведену под редним бројем 404-02-

17/2019-02  

PROGRAM  D.O.O. Beograd 

примљене 09.08.2019. године у 10:40 часова. 

 

 

 

 

 

http://www.srbatom.gov.rs/


 

 

 

Образложење: 

1. Предмет јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности –  ЈНМВ 10/2019 – набавка софтвера за формирање 

централног регистра дозиметријске и гамаспектрометријске контроле 

 

 

2. Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку: 

Подаци за  предметну јавну набавку су следећи: 

1) Редни број јавне набавке je 10/2019 

2) Предмет јавне набавка – набавка софтвера за формирање централног регистра 

дозиметријске и гамаспектрометријске контроле  

3) Процењена вредност јавне набавке је 4.900.000,00 динара   

4) Oзнака из ОРН – 48920000 Програмски пакети за подршку процесу рада 

 

     5)   Средства за јавну набавку из тачке III. ове одлуке обезбеђена су Законом о буџету 

Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 95/18), на разделу 25-

Министарствo заштите животне средине, Глава 25.0 – Министарство  заштите  животне 

средине, Програм 0404 – Управљање заштитом животне средине, Функција 560 – 

Заштита животне средине некласификоване на другом месту, Програмска 

активност/пројекат 0005 – Подршка раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и 

нуклеарну сигурност Србије, економска класификација 451 – Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама, економска класификација 515111-

Компјутерски софтвер и Изменом и допуном Плана набавки Директората за 2019. 

годину.                                                                                          

 

3.  Основни подаци о понуђачима 

 

 

Критеријум : економски најповољнија понуда 

Поднета је једна понуда заведена под бројем 404-02-17/2019-02  

 

PROGRAM  D.O.O. Beograd 

примљена 09.08.2019. године у 10,40 часова. 



 

 

 

 

Стручна оцена понуда: 

 

У складу са одредбама конкурсне документације, Комисија за јавну набавку ЈНМВ 

10/2019 је дана 09.08.2019. године, са почетком у 12,15 часова извршила јавно отварање 

понуда и сачинила Записник о отварању понуда. 

Неблаговремених понуда није било.  

Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и констатовала 

следеће: 

Приспела понуда садржи сву потребну документацију и обзиром на критеријум 

констатује се да је најповољнија понуда број 404-02-17/2019-02 понуђача  

PROGRAM  D.O.O. Beograd 

примљена 09.08.2019. године у 10,40 часова са понуђеном ценом 4.650.000,00 динара 

без ПДВ-а, односно 5.580.000,00 са ПДВ-ом. 

 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

Пословно име: 

 

 PROGRAM D.O.O.  

 

Матични број: 

 

07364652 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Општина: 

Нови Београд 

Место: 

Београд 

Улица и 

број: 

Јурија 

Гагарина 20 

к 

 

 

 



 

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ БОДОВИ 

 

Р. Бр.  елемент Број бодова 

1.    Цена до  50  

2. Рок завршетка до 50 

Укупно до   100 

 

 

 

1. Цена –максимални број бодова је 50, бодови за цену се рачунају по формули: 

50x најнижа понуђена цена (најнижа укупна вредност понуде без ПДВ-а= 

Цена из понуде која се бодује (укупна вредност понуде без ПДВ-а која се бодује 

 

 
50 𝑥 4 650 000

4 650 000
 = 50 бодова 

 

 

2. Критеријум рок завршетка пројекта : ПД-Најмањи број понуђених дана 

                         50-број бодова 

 

 

 

___________50  x   ПД  = 

Понуђени број дана из понуде који се 

бодује 

 

 
50 𝑥 35 

35
 = 50 бодова 

 

 

Обзиром на све напред наведено, Наручилац је на основу овлашћења из члана 108. став 

1. Закона о јавним набавкама  донео одлуку као у диспозитиву.   

 

 



 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року 

од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.   

 

         ДИРЕКТОР 

 

             Слађан Велинов, dipl. ecc 

 


