
  

                                                                                
                                                                                Република Србија 

                                                          МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

                                                            ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

                                             Дирекција за националне референтне лабораторије 

                                                                          Број: 404-02-162/2021-13 

                                      Датум: 10.05.2021. 

                                                Б е о г р а д 

 
 

На основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке број 404-02-162/2021-13 од 29.03.2021. године, 

сагласно извештају Комисије за јавну набавку, а у складу са чланом 146. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 

91/19) доносим следећу 
 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 
 

 

1) Предмет набавке: Одржавање софтвера.  

Ознака и назив из Општег речника набавке (CPV ознака): 72267000 – Услуге одржавања и 

поправке софтвера. 

2) Процењена вредност набавке: 1.487.500,00 динара. 

3) Вредност за уговарање: 1.392.000,00 динара. 

4) Основни подаци о привредном субјекту: 

 

Ред. бр. Назив привредног субјекта 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1. 
„ВИСАРИС“доо, 11080 Београд-Земун, Батајнички друм 10, 

део 1Б 
1.392.000,00 

 

5) Одбијене понуде: нема.  

6) Понуде одбијене због неуобичајено ниске цене: нема. 

7) Критеријум за доделу уговора економски најповољније понуде одређује се на основу 

критеријума цена. 

8) Понуђач је у понуди доставио Изјаву о коначности, односно да остаје при цени из понуде. : 

 

Ред. 

бр 
Назив /шифра привредног субјекта 

Понуђена цена пре 

поступка преговарања 

Понуђена цена после 

поступка преговарања 

1. 
„ВИСАРИС“доо, 11080 Београд-Земун, 

Батајнички друм 10, део 1Б 
1.392.000,00 1.392.000,00 

 

9) Изабрани привредни субјекат: „ ВИСАРИС“доо, 11080 Београд-Земун, Батајнички друм 10, 

део 1Б, у свему према усвојеној понуди број 19-12-116 од 27.04.2021. године.  

Извршиће набавку у целини: самостално. 

 

 

 



  

 

 

 

 Околности које оправдавају примену преговарачког  

поступка без објављивања јавног позива  
 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за 

подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

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

(члан 61, став 1. тачка 1., подтачка 2. Закона о јавним набавкама) 

   

 - због непостојања конкуренције из техничких разлога. 

 

Дана 20.04.2021. године Наручилац је добио позитивно мишљење Канцеларије за јавне набавке бр.  

404-02-409/21, да се набавка може спровести у складу са чланом 61. став 1. тачка 1) подтачка (2) ЗЈН. 

 

Одлука о додели уговора ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од 

дана доношења. 

 

 

 

 

                                          

                                        В.Д. ДИРЕКТОРА 

                                        др Ненад Доловац 

 


