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Дел. број   24-10/2018 
Београд,    24.04.2018. године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 
Србије'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу члана 8. став 1. тачка е) Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 06/2018 – Услуге закупа, услуге 
монтаже и демонтаже аудио, видео опреме и сценографије у циљу организовања 
Европског првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, а 
која је заведена под бројем 24-1/2018 од 05.04.2018. године, председник Карате 
Федерације Србије, у својству Руководиоца Наручиоца доноси, 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У поступку јавне набавке мале вредности број 06/2018 – Услуге закупа, услуге монтаже 
и демонтаже аудио, видео опреме и сценографије у циљу организовања Европског 
првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, чија је 
процењена вредност 4.083.334,00 динара без ПДВ-а, Уговор на основу спроведеног 
поступка јавне набавке број 06/2018, додељује се Понуђачу – ''SKY SOLUTIONS DOO 
BEOGRAD'', ул. Димитрија Туцовића број 28А, 11000 Београд. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
1) Предмет јавне набавке: 
КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ, ул. Македонска број 28/II, 11000 Београд, донео је 
Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 06/2018 – Услуге 
закупа, услуге монтаже и демонтаже аудио, видео опреме и сценографије у циљу 
организовања Европског првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у 
Новом Саду, заведену под бројем 24-1/2018 на дан 05.04.2018. године. 
 
2) Процењена вредност јавне набавке:  
Процењена вредност јавне набавке број 06/2018 – Услуге закупа, услуге монтаже и 
демонтаже аудио, видео опреме и сценографије у циљу организовања Европског 
првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, износи 
4.083.334,00 динара без ПДВ-а. 
 
3)  Основни подаци о Понуђачу: 
- Понуђач – ''SKY SOLUTIONS DOO BEOGRAD'', ул. Димитрија Туцовића број 28А, 
11000 Београд. Понуда је достављена непосредно на дан 23.04.2018. године у 12.40 
часова, а заведена је код Наручиоца под бројем 24-6/2018. 
 
4) Критеријум за доделу Уговора:  
Додела Уговора о јавној набавци мале вредности се врши на основу примене 
критеријума економски најповољније понуде, пондерисањем следећих елемената: 
 

1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
 
Максималан број пондера ----------------------------------------------- 60 пондера 
 
Код предметног критеријума максималан број пондера, односно 60 (шездесет) пондера 
добија понуда Понуђача који  је у оквиру своје понуде доставио најнижу укупну 
понуђену цену. Све остале понуде ће добити пондере према следећој формули: 
 

Најнижа укупна понуђена цена 
                            ___________________________________________  x 60 пондера = 

  Укупна понуђена цена из понуде која се пондерише  
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2. КВАЛИТЕТ 
 
Максималан број пондера ------------------------------------------------ 40 пондера 
 
Код критеријума у вези са ЛЕД ЕКРАНИМА максималан број пондера, односно 40 
(четрдесет) пондера добија понуда Понуђача који  је у оквиру своје понуде доставио 
најмањи LED Screen pixel pitch (физичко растојање). Све остале понуде ће добити 
пондере према следећој формули: 
 
               најмањи LED Screen pixel pitch (физичко растојање) 
    ___________________________________________________________  x 40 пондера = 
     LED Screen pixel pitch (физичко растојање) из понуде која се пондерише 
 
LED Screen pixel pitch већи од 12mm се неће узимати у обзир. 

 
3. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА (РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ) 

Код предметног елемента предност има понуда која садржи најдужи рок плаћања од 
дана достављања исправне фактуре Наручиоцу од стране Понуђача, при чему тај рок не 
може бити краћи од 8 (осам) дана од дана достављања исправне фактуре, ни дужи од 45 
(четрдесет пет) дана од дана достављања исправне фактуре у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 119/2012, 68/2015 и 113/2017). Плаћање се врши након 
извршења предметних услуга, а на основу одговарајуће достављене исправне фактуре. 
Понуде које садржи краћи рок плаћања од предвиђеног минималног рока од 8 (осам) 
дана од дана достављања исправне фактуре или садрже дужи рок од предвиђеног 
максималног рока од 45 (четрдесет пет) дана од дана достављања исправне фактуре, 
биће одбијене у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
 
У случају да после анализе две или више понуда остваре једнак и истовремено највећи 
број пондера, биће изабрана понуда оног Понуђача који има већи број пондера по 
критеријуму укупне понуђене цене за предметне услуге. Уколико су две или више 
понуда једнаке по критеријуму укупне понуђене цене за предметне услуге, у том 
случају биће изабрана понуда оног Понуђача који има већи број пондера по 
критеријуму квалитета. У случају да две или више понуда остваре једнак и истовремено 
највећи број пондера по критеријуму укупне понуђене цене за предметне услуге и по 
критеријуму квалитета, као одлучујући се узима критеријум рока и начина плаћања 
(РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ). 
 
5) Назив Понуђача који је доставио благовремену, одговарајућу и прихватљиву 
понуде: 
- Понуђач – ''SKY SOLUTIONS DOO BEOGRAD'', ул. Димитрија Туцовића број 28А, 
11000 Београд: 
Укупна понуђена цена: 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:                               2.995.000,00 динара 
ПДВ:                                                                                 599.000,00 динара 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:                              3.594.000,00 динара  
ПОНДЕРА: 60 ПОНДЕРА 
 
Квалитет: 
LED Screen pixel pitch 3.91 mm 
ПОНДЕРА: 40 ПОНДЕРА 
 
УКУПНО: 100 ПОНДЕРА     
 



 3

Рок и начин плаћања (резервни подкритеријум): 
15 дана од дана достављања исправне фактуре. 
 
6)Назив Понуђача  коме се додељује Уговор:  
Понуђач – ''SKY SOLUTIONS DOO BEOGRAD'', ул. Димитрија Туцовића број 28А, 
11000 Београд. 
 
У складу са наведеним донета је одлука као у диспозитиву. 
                                                                                                       
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против предметне Одлуке може се поднети Републичкој комисији за заштиту права 
преко Наручиоца, Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања 
предметне Одлуке на Порталу јавних набавки и на интернет презентацији Наручиоца, 
на основу члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
 
 
 
                                                                                                    Председник 
 
                                                                               _______________________________ 
                                                                                                Славољуб Пипер 


