
 

Центар за културу „Сирмијумарт“ 
Адреса: Вука Караџића 10, Сремска Митровица 

Број : 218/17 

Датум: 29.03.2017. 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), в.д. директора  Центара за културу „Сирмијумарт“ д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 
  Бира се понуда понуђач Омладинска задруга „СИРМЗАД“, ул. Ратарска 17 

Сремска Митровица, број 6 од 27.03.2017. године и додељује уговор за јавну набавку 

мале вредности услуга- Услуга агенције за административно вођење лица ангажованих 

на програмским, редовним активностима и стручних сарадника по Позиву за 

подношење понуда објављеном на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца,  

17.03.2017. године.   
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
в.д. Директора Центра за културу „Сирмијумарт“ 16.03.2017. год. донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга- Услуга агенције за 

административно вођење лица ангажованих на програмским, редовним активностима и 

стручних сарадника број 189/17.  

 

1. Предмет ЈНМВ- услуге : Услуге агенције за административно вођење лица ангажованих 

на програмским и редовним активностима и стручних сарадника, ОРН: 79610000; 

 

2. Процењена вредност ЈНМВ:  2.716.667,00   динара без ПДВ; 

 

3. Основни подаци о понуђачима:  

 
Благовремено, тј. до дана 27.03.2017. године до  10 

00
  часова, примљене су понуде следећих понуђача, и 

то по наведеном редоследу: 
 

Бр. под којим је  

понуда заведена       Назив или шифра понуђача             Датум пријема            Сат 

1. 205/17                               SFIS d.o.o. Београд                                                              24.03.2017.г.        1210 

2. 207/17                               ТBV SYSTEMS DOO Ниш                                                 24.03.2017.г.        1210 

3. 208/17                           Омладинска задруга Сирмзад Сремска Митровица             27.03.2017.г.        0830 

 

 

Неблаговременe понудe: ИМА 

1. 210/17                           Agencija DS SUPORT Пожега, Вука Караџића 3                   27.03.2017.г.        1043 

 

 

- „SFIS“ d.o.o. Београд-Палилула, Вишњичка 74, матични број: 21107832, ПИБ: 108994698  ког 

заступа Жељко Вујанић. 

- „ТBV SYSTEMS“ DOO Ниш, Војвођанска 7,  матични број: 20934506, ПИБ: 108118362  ког 

заступа Бојан Величковић.                                    

 Омладинска задруга „СИРМЗАД“, ул. Ратарска 17 Сремска Митровица, матични 

број: 08392528, ПИБ: 100795879  ког заступа Срђан Ерак. 
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Службеник  за спровођење поступка јавне набавке мале вредности  спровео је поступак јавног 

отварања понуда за предметну набавку дана 27.03.2017. године у 12: 30  у  канцеларији- Центар за 

културу „Сирмијумарт“ без присуства представника понуђача. 

 

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: Нема 

 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који 

је утврђена та цена- Нема;  

6. Начин примене методологије доделе пондера- наручилац је оценио понуде према 

критеријуму: најнижа понуђена провизија. 

 

„SFIS“ d.o.o. Београд-Палилула, Вишњичка 74 

 

Укупна понуђена провизија за услуге- Услуга агенције за административно вођење лица 

ангажованих на програмским,редовним активностима и стручних сарадника у понуди 

понуђача „SFIS“ d.o.o. Београд-Палилула, Вишњичка 74 број 85/2017 од 20.03.2017. године 

износи  7% на нето износ. 

Остали подаци из понуде који се могу нумерички исказати: 

Рок за извршење појединачне услуге- 3 (три) дан од пријема захтева наручиоца; 

Рок важности понуде- 45 дана од дана отварања понуда. 

Понуђач наступа самостално. 

_________________________________________________________________________________ 

 

„ТBV SYSTEMS“ DOO Ниш, Војвођанска 7 

 

Укупна понуђена провизија за услуге- Услуга агенције за административно вођење лица 

ангажованих на програмским,редовним активностима и стручних сарадника у понуди 

понуђача „ТBV SYSTEMS“ DOO Ниш, Војвођанска 7 број 37 од 22.03.2017. године износи  

3,7% на нето износ. 

 
Остали подаци из понуде који се могу нумерички исказати: 

Рок за извршење појединачне услуге- 3 (три) дан од пријема захтева наручиоца; 

Рок важности понуде- 100 дана од дана отварања понуда. 

Понуђач наступа самостално. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Омладинска задруга „СИРМЗАД“ Сремска митровица, ул. Ратарска 17 

Укупна понуђена провизија за услуге- Услуга агенције за административно вођење лица 

ангажованих на програмским,редовним активностима и стручних сарадника у понуди 

понуђача Омладинска задруга „СИРМЗАД“ Сремска Митровица број 6 од 27.03.2017. 

године износи  3% на нето износ. 
Остали подаци из понуде који се могу нумерички исказати: 

Рок за извршење појединачне услуге- 2 (два) дана од пријема захтева наручиоца; 

Рок важности понуде- 45 дана од дана отварања понуда. 

Понуђач наступа самостално. 
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Ранг листа  понуђача 

 

Ред. 

број 

ПОНУЂАЧ Понуђена провизија 

1. Омладинска задруга „СИРМЗАД“ 3,00 % 

2. „ТBV SYSTEMS“ DOO Ниш, Војвођанска 7 3,70 % 

3. „SFIS“ d.o.o. Београд-Палилула, Вишњичка 74 7,00 % 

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз 

помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач: Нема 

Службеник за спровођење поступака јавне набавке мале вредности, по спроведеном 

оцењивању и рангирању понуда, предлаже Наручиоцу да понуђачу Омладинска задруга 

„СИРМЗАД“, ул. Ратарска 17 Сремска Митровица, додели уговор за набавку услуге - 

Услуга агенције за административно вођење лица ангажованих на 

програмским,редовним активностима и стручних сарадника. Понуђач наступа 

самостално. 

           

           

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Службеника за спровођење поступка 

јавне набавке мале вредности о додели уговора за набавку услуга- Услуга агенције за 

административно вођење лица ангажованих на програмским,редовним активностима и 

стручних сарадника, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора 

којом се бира понуда понуђача Омладинска задруга „СИРМЗАД“ Сремска Митровица број 

6 од 27.03.2017. године. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року од  5 дана од дана  објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки и интернет страници,  а  копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

Достављено: 
1.  Портал јавних набавки и интернет страница наручиоца. 

2.   Архиви 

 

 

                                                                                   НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                         _______________________ 

                Золтан Хегедиш 


