
 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
ПОЖАРЕВАЦ 
18.12.2014. 
Дел.бр._____________ 
инт. бр. набавке: ЈНМВ 3/2014.  

  
 
  

  
 
  На основу члана 33. став 1. тачка 33. и члана 109. Закона о јавним 
набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) и Извештаја о стручној оцени Комисије 
за јавне набавке мале вредности, дел.бр. од 16.12.2014. године, Управни одбор 
Историјског архива Пожаревац  доноси  
 

О Д Л У К У  
обустави поступка  

 
  Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 
3/2014. годину, за јавну набавку услуге микрофилмовања и дигитализације 
архивске грађе -  „Збирка Вариа 1791- “, и дела архивског фонда „Пожаревачка 
трговачка омладина 1903-1947“,  за потребе Историјског архива Пожаревац. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

                 Управни одбор  Историјског архива Пожаревац је донео Одлуку о   
бр. 1813/1-1780/2.  од 04.12.2014. године, о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности за јавну набавку услуга - микрофилмовања и дигитализације 
архивске грађе -  „Збирка Вариа 1791- “, и дела архивског фонда „Пожаревачка 
трговачка омладина 1903-1947“, за потребе Историјског архив Пожаревац, 
интерни број набавке ЈНМВ3/2014.  
                        Решењем наручиоца дел. бр. 1813/1-1780/2.  од  04.12.2014. године 
образована је Комисија за јавну набавку мале вредности за услугу 
микрофилмовања и дигитализације архивске грађе -  „Збирка Вариа 1791- “, и 
дела архивског фонда „Пожаревачка трговачка омладина 1903-1947“,  интерни 
број број ЈНМВ 3/2014. годину, која је Комисија припремила конкурсну 
документацију, и објавила позив за достављање понуда  дел. бр. 1813/3-1788/2. 
од 05.12.2014. године, на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца.   
  До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, 
Историјски архив Пожаревац, ул. Воје Дулића бр. 10, приспеле су две (2) 
понуде. 
  Комисија за јавну набавку наручиоца је након спроведеног 
поступка отварања понуда и састављања Записника о отварању понуда дел. бр. 
1883/3-1813-1788. од 15.12.2014. године, сачинила Извештај о стручној оцени 
понуда дел.бр. 1910/1-1883/3. од  16. 12. 2014. године. 
  У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку 
је констатовала следеће: 



 
1) Предмет јавне набавке: 
 
       Набавкa услуге - микрофилмовање и дигитализација архивске 
грађе - „Збирка Вариа 1791- “, и дела архивског фонда „Пожаревачка 
трговачка омладина 1903-1947“, за потребе Историјског архива Пожаревац, 
интерни број  јавне набавке ЈНМВ3/2014.     

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

  
       Предметна јавна набавка, набавкa услуге - микрофилмовање и 
дигитализација архивске грађе - „Збирка Вариа 1791- “, и дела архивског 
фонда „Пожаревачка трговачка омладина 1903-1947“, за потребе 
Историјског архива Пожаревац, била је предвиђена Планом јавних набавки 
за 2014. годину, од 31.01.2014. дел. бр. 227/2. (седница Управног одбора од 
07.02.2014), под редним бројем 2.2.1. предмет набавке: услуге, као и  
Одлуком о измени и допуни плана набавки за 2014. годину Историјског 
архива Пожаревац, од 04.12.2014. године, дел. бр.  227/4. под истим редним 
бројем, предмет набавке: услуге. 
     Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су средствима буџета 
града Пожаревца и буџета Министарства културе и информисања Републике 
Србије. 

 
      3)  Процењена вредност јавне набавке: 
 

 
Редни број јавне набавке   ЈНМВ 3/2014.   
Процењена вредност јавне набавке  
    263.500,00 динара без ПДВ-а 

 
4) Основни подаци о понуђачима: 
 
Укупан број поднетих понуда:  2 (две). 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Број под којим је понуда заведена 

1. МФЦ Микрокомерц ДОО  Београд 1883/1-1813/3. 

2. „DOCUS“ ДОО Чачак, 1883/2-1813/3 

 
5.)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена. 
 
- Ранг листа понуђача сачињена применом критеријума најнижа понуђена 
цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а)  

1. „DOCUS“ ДОО Чачак        429.570,00 динара 



2. МФЦ „Микрокомерц“ ДОО Београд       551.475,00 динара 

 
Напомена: Укупна цена без ПДВ-а узима се као референтна цена за избор 
најповољнијег понуђача. 

 
6.)  Назив понуђача коме се додељује уговор: 

 
Након прегледа и стручне оцене понуда Комисија је констатовала да  обе 

понуде садрже потпуну конкурсну документацију у предметној јавној набавци, 
што значи да су обе примљене понуде исправне, односно не садрже битне 
недостатке понуде у складу са чл. 106. Закона о јавним набавкама. 

Даљим увидом и оценом предметним исправних понуда, Комисија је 
утврдила следеће: 

1. Понуда понуђача МФЦ МИКРОКОМЕРЦ ДОО  БЕОГРАД, наш дел. бр. 
1883/1-1813/3, садржи следеће елементе:  

- понуђена цена 551.475,00 динара без обрачунатог пореза на 
додату вредност, односно 661.770,00 динара, са урачунатим 
порезом на додату вредност; 

- евентуалних попуста нема: 
- други подаци из понуде: услови плаћања: аванс 100%; важност 

понуде: 30 дана 
2. Понуда  понуђача   „DOCUS“ ДОО  Чачак,  наш  дел.  бр. 1883/2-1813/3, 
садржи следеће елементе: 

- понуђена цена 429.570,00 динара без урачунатог пореза на 
додату вредност, односно 515.474,00 динара са урачунатим 
порезом на додату вредност; 

- евентуалних попуста нема; 
- други подаци из понуде: услови плаћања: аванс 100%; важност 

понуде: 30 дана.   
Комисија за јавне набавке мале вредности у конкретној набавки је такође 

утврдила да обе понуде испуњавају услове из техничке спецификације – описа услуге 
која је предмет ове јавне набавке мале вредности, на основу чега су одговарајуће у 
складу са чл. 3. ст.1. тачка 32) Закона о јавним набавкама.  
    Имајући у виду процењену вредност предметне јавне набавке, која износи 
263.500,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно 316.000,00 
динара са урачунатим порезом на додату вредност, Комисија је констатовала да обе 
примљене благовремене и исправне понуде превазилазе процењену вредност ове 
јавне набавке, на основу чега  се не могу сматрати прихватљивим, у складу са чл. 3. 
ст. 1. тачка 33). Сходно томе, Комисија је предложила доносиоцу ове одлуке да  обе 
понуде одбије као неприхватљиве, у складу са чл. 107. ст. (1) Закона о јавним 
набавкама, те поступи у складу са 109. ст. (1) Закона о јавним набавкама, а из разлога 
непостојања услова за доделу уговора у конкретној јавном набавци,  у складу са  
чл. 107. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС, бр. 124/12) 
 
 На основу Извештаја о стручној оцени понуда за набавку услуга - 
микрофилмовање и дигитализацију архивске грађе -  Збирка Вариа 1791-, и дела 
архивског фонда „Пожаревачка трговачка омладина 1903-1947“ (пројекат СЛОР 
4.2.14. и пројекат 0002), за потребе Историјског архива Пожаревац, дел. бр. 



1910/1-1883/3. од 16.12.2014. године, наручилац је констатовао да су у складу са 
чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 
124/12), обе поднете понуде неприхватљиве због чега их наручилац одбија и 
доноси одлуку о обустави предметног поступка јавне набавке мале вредности. 
  
 На основу напред наведеног, прихваћен је предлог Комисије за јавну 
набавку услуга, те је донета одлука као у диспозитиву.     
 Поступак јавне набавке предметне услуге, биће спроведен по 
објављивању обавештења о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке може се поднети 
захтев за заштиту права  
Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, а 
предати Наручиоцу, 
у року од 5 дана од дана пријема одлуке. 
 
                                                                          

 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 
                                                                                           
                    Славко Митровић, 
           председник Управног одбора  
    

                   


