Број: 1-02-4044-4/13-23
Датум: 16.12.2013.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”,
број 44/10 и 60/13-УС), члaна 21. Статута Републичке агенције за електронске комуникације
(„Службени гласник РС“, број 59/10) и чл. 105, 107, 108. и Прилога 3Ж Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), директор Републичке агенције за
електронске комуникације доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну
набавку добара – стручна литература и часописи - претплата за 2014. годину, број 1-02-40444/13, обликовану по партијама, додељује се уговор за:
- Партију I, по 1 (једна) претплата на стручне часописе „Привредни саветник“ и
„Регистар прописа“ за 2014. годину понуђачу „Привредни саветник“ д.о.о. ул. Булевар Краља
Александра бр. 86, 11000 Београд, у износу од 53.703,70 динара без ПДВ, сагласно понуди
број 1-02-4044-4/13-14 од 12.12.2013. године у 8.58 сати;
- Партију II, 5 (пет) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и
судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Propisi.net“
за 2014. годину понуђачу „Инг-Про“ д.о.о. ул. Веле Нигринове број 16а, 11000 Београд, у
износу од 77.900 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/13-11 од 10.12.2013.
године у 10.32 сати;
- Партију III, 1 (једна) претплата на часопис „Рачуноводствена пракса“ за 2014. годину
понуђачу „Рачуноводство“ д.о.о. ул. Његошева бр. 19, 11000 Београд, у износу од 53.703,70
динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/13-10 од 06.12.2013. године у 8.05 сати;
- Партију IV, 30 (тридесет) претплата на електронску збирку прописа, службених
мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера
„Paragraf Lex“ за 2014. годину понуђачу „ParagrafCo“ д.о.о. ул. Таковска 42, 11000 Београд, у
износу од 192.000,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/13-13 од 12.12.2013.
године у 8.25 сати;
- Партију V, 2 (две) претплате на стручни часопис „Информатор“за 2014. годину и 25
(двадесетпет) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске
праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Ekspert Internet“ за
2014. годину понуђачу „Cekos In“ д.о.о. ул. Светогорска 28, 11000 Београд, у износу од
331.140,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/13-15 од 12.12.2013. године у
9.05 сати;
- Партију VII, 19 (деветнаест) претплата на електронску збирку прописа, службених
мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера
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„Indok“ за 2014. годину понуђачу „Intermex“ ул. Булевар војводе Мишића 37/II, 11000
Београд, у износу од 159.600,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/13-16 од
12.12.2013. године у 9.25 сати;
- Партију VIII, 5 (пет) претплата на електронско издање листа „Службени гласник РС“
за 2014. годину, 5 (пет) претплата на електронско издање целокупне архиве службених
гласила за 2014. годину и 4 (четири) претплате на штампано издање листа „Службени
гласник РС“ за 2014. годину понуђачу ЈП „Службени Гласник“ ул. Јована Ристића бр. 1,
11000 Београд, у износу од 256.444,44 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/139 од 04.12.2013. године у 12.39 сати.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка добара – стручна литература и часописи - претплата за 2014. годину,
спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у
складу са Одлуком о покретању јавне набавке број 1-02-4044-4/13-2 од 20.11.2013. године.
Наручилац је основан Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник
РС“ број 44/10 и 60/13-УС), као регулаторно тело у области електронских комуникација.
Назив и ознака из општег речника набавке је 22200000 - Новине, ревије, периодичне
публикације и часописи.
Укупна процењена вредноста јавне набавке добара – стручна литература и часописи –
претплата за 2014. годину, број 1-02-4044-4/13, износи 2.000.000 динара без ПДВ од чега за:
- Партију I, најмање по 1 (једна) претплата на стручне часописе „Привредни саветник“
и „Регистар прописа“ за 2014. годину од „Привредни саветник“ д.о.о. ул. Булевар Краља
Александра бр. 86, 11000 Београд, 58.000 динара без ПДВ;
- Партију II, најмање 5 (пет) претплата на електронску збирку прописа, службених
мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера
„Propisi.net“ за 2014. годину од „Инг-Про“ д.о.о. ул. Веле Нигринове број 16а, 11000 Београд,
77.900 динара без ПДВ;
- Партију III, најмање 1 (једна) претплата на часопис „Рачуноводствена пракса“ за 2014.
годину од „Рачуноводство“ д.о.о. ул. Његошева бр. 19, 11000 Београд, 58.000 динара без
ПДВ;
- Партију IV, најмање 30 (тридесет) претплата на електронску збирку прописа,
службених мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко
интернет сервера „Paragraf Lex“ за 2014. годину од „ParagrafCo“ д.о.о. ул. Таковска 42, 11000
Београд, 291.600 динара без ПДВ;
- Партију V, најмање 2 (две) претплате на стручни часопис „Информатор“за 2014.
годину и најмање 21 (двадесетједна) претплата на електронску збирку прописа, службених
мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера
„Ekspert Internet“ за 2014. годину од „Cekos In“ д.о.о. ул. Светогорска 28, 11000 Београд,
880.660 динара без ПДВ;
- Партију VI, најмање по 1 (једна) претплата на стручне часописе „Буџетски
практикум“ и „Финасијски ревизор“ за 2014. годину од „Информативно пословни центар“ ул.
Вишеградска 6/2, 11000 Београд, 85.840 динара без ПДВ;
- Партију VII, најмање 19 (деветнаест) претплата на електронску збирку прописа,
службених мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко
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интернет сервера „Indok“ за 2014. годину од „Intermex“ ул. Булевар војводе Мишића 37/II,
11000 Београд, 162.000 динара без ПДВ;
- Партију VIII, најмање 5 (пет) претплата на електронско издање листа „Службени
гласник РС“ за 2014. годину, најмање 5 (пет) претплата на електронско издање целокупне
архиве службених гласила за 2014. годину и најмање 4 (четири) претплате на штампано
издање листа „Службени гласник РС“ за 2014. годину од ЈП „Службени Гласник“ ул. Краља
Милутина бр. 27, 11000 Београд, 385.200 динара без ПДВ.
Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда су повезани са заштитом искључивих права, пошто набавку може извршити само
одређени понуђач, сходно одредбама члана 36. став. 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (у
даљем тексту: Закон) и става 6. истог члана, а пре добијања мишљења Управе за јавне
набавке, јер мишљење није достављено, односно објављено у року из става 4. истог члана,
односно у року од десет дана од дана пријема комплетног захтева за мишљење о основаности
примене преговарачког поступка достављеног Управи за јавне набавке 30.09.2013.године.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу Управе за јавне
набавке и на Порталу Наручиоца - Републичке агенције за електронске комуникације (у
даљем тексту: Агенција), Београд, Вишњићева број 8, дана 28.11.2013. године.
Позив за подношење понуда упућен је потенцијалним понуђачима дана 28.11.2013.
године.
У року за достављање понуда, до дана 12.12.2013. године, до 10.00 часова по
локалном времену, благовремено су пристигле понуде свих осам позваних понуђача.
Комисија за јавну набавку (у даље, тексту: Комисија), образована Решењем директора
Агенције, број 1-02-4044-4/13-3 од 20.11.2013. године, последњег дана за достављање
понуда, односно дана 12.12.2013. године у 10.30 часова по локалном времену, обавила је и
отварање благовремено поднетих понуда.
Након јавног отварања и јавног читања понуда, Комисија je приступила оцени
исправности понуда, како би се утврдило да ли су испуњени услови да се отпочне са
поступком преговарања са оним понуђачима чији су овлашћени представници присутни и
том приликом утврдила да су све пристигле понуде прихватљиве и одговарајуће, осим
понуде понуђача „Информативно пословни центар“ д.о.о. ул. Вишеградска бр. 6/II Београд,
број 1-02-4044-4/13-12 од 11.12.2013. године у 14.25 сати, која је оцењена као неприхватљива
с обзиром да понуђена цена од 100.925,92 динара превазилази износ процењене вредности од
85.840 динара без ПДВ.
Комисија је констатовала, да су понуде понуђача: „Привредни саветник“ д.о.о. ул.
Булевар Краља Александра бр. 86, 11000 Београд, „Рачуноводство“ д.о.о. ул. Његошева бр.
19 Београд, „Информативно пословни центар“ ул. Вишеградска 6/2, 11000 Београд и ЈП
„Службени Гласник“ ул. Краља Милутина бр. 27, 11000 Београд коначне, с обзиром да
понуђачи нису приступили поступку отварања и преговарања, сагласно Позиву за
подношење понуда и конкурсној документацији.
Комисија је такође констатовала да су испуњени услови да се са понуђачима, чији су
овлашћени представници присутни, отпочне са поступком преговарања.
Поступак преговарања је у име Комисије водио члан Слободан Матовић.
Поступак преговарања се спроводиo у присуству представника понуђача који су
поднели прихватљиве и одговарајуће понуде као и овлашћење за учествовање у поступку
преговарања.
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Поступак преговарања се спроводио усмено и јавно, са овлашћеним представницима
понуђача, све до момента када понуђачи понуде своју коначну и најнижу цену за највећу
количину, као јединим елементима критеријума преговарања.
Овлашћени представници понуђача су остали при понуђеним ценама из понуде, с тим
што је овлашћени представник понуђача „Cekos In“ д.о.о. ул. Светогорска 28, 11000 Београд,
за исту цену понудио још 4 гратис претплате на електронску збирку прописа, службених
мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера
„Ekspert Internet“ за 2014. годину.
Након завршеног поступка преговарања, овлашћени представници понуђача су
изјавили да немају примедби на сам поступак преговарања и изјавили да су сагласни да има
се Записник о отварању и преговарању пошаље поштом на адресу седишта, што је Комисија
и учинила у законом прописаном року.
По спроведеном поступку преговарања, Комисија је израдила Извештај, који је
заједно са Записником са отварања и преговарања и целокупном документацијом насталом у
овом поступку јавне набавке, доставила директору Агенције на даље одлучивање.
У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је предлажила директору Агенције,
да сагласно чл. 3, 105, 107. и 109. Закона, одбије као неприхватљиву понуду број 1-02-40444/13-12 од 11.12.2013. године, понуђача „Информативно пословни центар“ ул. Вишеградска
6/2, 11000 Београд и да донесе Одлуку о обустави поступка за Партију VI, најмање по 1
(једна) претплата на стручне часописе „Буџетски практикум“ и „Финасијски ревизор“ за
2014. годину, с обзиром да понуђена цена од 100.925,92 динара превазилази износ процењене
вредности од 85.840 динара без ПДВ.
Комисија је такође предложила директору Агенције да, сагласно чл. 3, 105, 107. и 108.
Закона, а на основу критеријума најниже понуђене цене, донесе Одлуку о додели уговора за:
- Партију I, по 1 (једна) претплата на стручне часописе „Привредни саветник“ и
„Регистар прописа“ за 2014. годину понуђачу „Привредни саветник“ д.о.о. ул. Булевар Краља
Александра бр. 86, 11000 Београд, у износу од 53.703,70 динара без ПДВ, сагласно понуди
број 1-02-4044-4/13-14 од 12.12.2013. године у 8.58 сати;
- Партију II, 5 (пет) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и
судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Propisi.net“
за 2014. годину понуђачу „Инг-Про“ д.о.о. ул. Веле Нигринове број 16а, 11000 Београд, у
износу од 77.900 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/13-11 од 10.12.2013.
године у 10.32 сати;
- Партију III, 1 (једна) претплата на часопис „Рачуноводствена пракса“ за 2014. годину
понуђачу „Рачуноводство“ д.о.о. ул. Његошева бр. 19, 11000 Београд, у износу од 53.703,70
динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/13-10 од 06.12.2013. године у 8.05 сати;
- Партију IV, 30 (тридесет) претплата на електронску збирку прописа, службених
мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера
„Paragraf Lex“ за 2014. годину понуђачу „ParagrafCo“ д.о.о. ул. Таковска 42, 11000 Београд, у
износу од 192.000,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/13-13 од 12.12.2013.
године у 8.25 сати;
- Партију V, 2 (две) претплате на стручни часопис „Информатор“за 2014. годину и 25
(двадесетпет) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске
праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Ekspert Internet“ за
2014. годину понуђачу „Cekos In“ д.о.о. ул. Светогорска 28, 11000 Београд, у износу од
331.140,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/13-15 од 12.12.2013. године у
9.05 сати;
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- Партију VII, 19 (деветнаест) претплата на електронску збирку прописа, службених
мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера
„Indok“ за 2014. годину понуђачу „Intermex“ ул. Булевар војводе Мишића 37/II, 11000
Београд, у износу од 159.600,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/13-16 од
12.12.2013. године у 9.25 сати;
- Партију VIII, 5 (пет) претплата на електронско издање листа „Службени гласник РС“
за 2014. годину, 5 (пет) претплата на електронско издање целокупне архиве службених
гласила за 2014. годину и 4 (четири) претплате на штампано издање листа „Службени
гласник РС“ за 2014. годину понуђачу ЈП „Службени Гласник“ ул. Јована Ристића бр. 1,
11000 Београд, у износу од 256.444,44 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-4/139 од 04.12.2013. године у 12.39 сати.
На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члану 108. а у вези
са чл. 3, 105. и 107. Закона о јавним набавкама, донета је одлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту права
понуђача у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, у складу са
одредбама Закона.
ДИРЕКТОР
др Милан Јанковић
Доставити:
- Понуђачима;
- Сектору за економске послове и анализу тржишта;
- Архиви.

Републичка агенција за електронске комуникације
Вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673
www.ratel.rs
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