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Број: 1-02-4047-49/19-8
Датум: 17.01.2020.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16)
и чл. 3, 105, 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15
и 68/15), директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора

У поступку јавне мале вредноети набавке уелуга — обуке за запоелене у области
информационе безбедности и текнологије — Комуникација у кризним еитуацијама, број 1-02-

4047-49/19, додељује се уговор понуђачу Владимир Матевеки ПР „Beta Centauri", ул. Др.
Ивана Рибара бр. 194, 11070 Београд, у износу од 145.000,00 динара, еагласно понуди број
1-02-4047-49/19-5 од 13.1.2020. године у 9.33 часова.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка уелуга — обуке за запослене у области информационе безбедноети и
текнологије — Комуникација у кризним ситуацијама, спроводи ее у поетупку јавне набавке
мале вредности, у складу еа Одлуком о покретању јавне набавке број 1-02-4047-49/19 од
31.12.2019. године.
Предмет јавне набавке су услуге — обуке за запослене у области информационе
безбедности и текнологије — Комуникација у кризним ситуацијама.
Иазив и ознака из општег речника набавкеје 80500000 Услуге обуке.
Укупна процењена вредностјавне набавке изноеи 200.000,00 динара без ПДВ.
Позив за подношење понуда, објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на
Порталу Наручиоца — Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
(у даљем тексту: Иаручиоца), Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана 31.12.2019. године.
До дана 15.1.2020. године, до 10.00 часова по локалном времену, благовремено је

поднета понуда понуђача Владимир Матевски ПР „Beta Centauri", ул. Др. Ивана Рибара бр.
194, 11070 Београд, којаје заведена под бројем 1-02-4047-49/19-5 од 13.1.2020. године у 9.33
часова.
Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комиеија), образована Решењем
директора Паручиоца, број 1-02-4047-49/19-1 од 31.12.2019. године, последњег дана за
подношење понуда, односно дана 15.1.2020. године, еа почетком у 10.30 чаеова по локалном
времену, без присуетва представника понуђача, обавила је јавно отварање благовремено
поднете понуде.
Након отварања и читања понуде, те након провере да ли су приложени еви докази о
испуњености обавезник и додатник услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама (у
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даљем тексту: Закон), без упуштања у стручну оцену, Комисија је констатовала да код
поднете понуде није било утврђеник недостатака.
Поступак јавног отварања понуде завршен је у 10.40 часова.
Записник о отварању понудаје водио члан Комисије Слободан Матовић.
Записник о отварању понудеје послат понуђачу редовном и електронском поштом.
Након израде Записника о отварању понуде, Комисија је наставила са радом и
приступила детаљном прегледу и стручној оцени, како би утврдила да ли је поднета понуда
прикватљива и одговарајућа.
Стручном оценом Комисија је утврдила да је поднета понуда понуђача Владимир

Матевски ПР „Beta Centauri" ул. Др. Ивана Рибара бр. 194, 11070 Београд, број 1-02-404749/19-5 од 13.1.2020. године у 9.33 часова, прикватљива и одговарајућа, с обзиром да
потпуно испуњава зактеве из Закона и конкурсне документације, да не ограничава нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача као и да цена из понуде не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
Сагласно напред наведеном, Комисија је предложила директору Наручиоца да
сагласно чл. 3, 107. и 108. Закона, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу Владимир

Матевски ПР „Beta Centauri", ул. Др. Ивана Рибара бр. 194, 11070 Београд, у износу од
145.000,00 динара, сагласно понуди број 1-02-4047-49/19-5 од 13.1.2020. године у 9.33
часова.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуде, који је, заједно са
Записником о отварању понуда и целокупном документацијом насталом у поступку јавне
набавке, доставила директору Паручиоца на даље одлучивање.
На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члана 108. а у вези
са чл. 3, 105. и 107. Закона, донетаје одлука као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити зактев за заштиту
права понуђача у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавник набавки у
складу са одредбама Закона.

Доставити:
- Понуђачу;
- Сектору за правне и опште послове;
- Аркиви.
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