
Универзитет у Новом Саду 

Грађевински факултет Суботица  

Козарачка 2а Суботица 

Број одлуке: 280-1 

Датум: 14.5.2021. године  

 

 

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019) и 

Прегледа и стручне оцене понуда и извештаја о поступку набавке добара од  14.5.2021. године, 

декан Факултета, проф. др Мирослав Бешевић, дипл. инж. грађ., доноси:  

 

О Д Л У К У 

Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица, као наручилац, у 

поступку набавке добара - Десктоп софтвер намењен векторизацији геометријских 

података  из геопросторних облака тачака добијених  технологијом ласерског 

скенирања (АЛС, МЛС и ТЛС). 

 

 Уговор о набавци добара додељује: 

 
 Мануфактура Д.О.О - Суботица 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Наручилац је дана  28.4.2021. године донео одлуку о покретању поступка набавке добара - 
Десктоп софтвер намењен векторизацији геометријских података  из геопросторних 

облака тачака добијених  технологијом ласерског скенирања (АЛС, МЛС и ТЛС). 
 

За наведену набавку добара наручилац је дана 29.4.2021.  године, доставио позив на 

појединачне адресе понуђача и објавио исти на сајту Наручиоца. 

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 (једна) понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за набавку добара је приступила прегледу и 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У прегледу и стручној оцени понуда и извештају о поступку набавке добара од 14.5.2021. 

године, Комисија за набавку добара је констатовала следеће: 

1. Подаци о набавци радова: 

Предмет набавке добара - Десктоп софтвер намењен векторизацији геометријских 

података  из геопросторних облака тачака добијених  технологијом ласерског скенирања 

(АЛС, МЛС и ТЛС). 
  

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:  Финансијски план 

Грађевинског факултета Суботица за 2021. годину р.б. 16.1, конто 515100, нематеријална 

имовина. 

2. Процењена вредност набавке добара (без ПДВ-а):  825.000,00 динара. 

 

 



3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 

 

Број под којим је 

понуда заведена  
Назив (име)/шифра понуђача 

Понуђена цена и евентуални 

попусти 

1. 
269-1/ 

10.5.2021.  

07,33 

Мануфактура Д.О.О - Суботица 

 

800.000,00 динара(без ПДВ-а) 

                                                

 

 

 

4. Критеријум за оцењивање понуде је Цена. 

5. Комисија je после стручне оцене понуда утврдила да су се стекли услови за доделу уговора, 

те предлаже да се уговор додели понуђачу:  

Мануфактура Д.О.О - Суботица. 

 
Декан Факултета проф. др Мирослав Бешевић, дипл. инж. грађ. је прихватио Преглед и стручну 

оцену понуда и извештај о поступку набавке добара и донео одлуку као у изреци. 

 

 

 

          

                                                                                                   Декан Факултета 

Проф. др Мирослав Бешевић, дипл. инж. грађ. 

 

                                                                               ____________________________________ 

 

 


