
        

 
 

 

 
 

Број: 504/04/ЈН 

Датум: 09.06.2016 

 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број 

124/2012,14/2015,68/2015) и извештаја о стручној оцени понуда број 503/04/ЈН од 

09.06.2016. године,овлашћено лице Наручиоца доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о додели  уговора 

20/16/ЈНМВ 

 

                Уговор за јавну набавку мале вредности – Набавка садног материјала  

додељује се: Д.О.О.“ТОП ФЛОРА ЛТД”Тител. , бр. понуде  56/2016 од 

31.05.2016.године, запримљена од стране Наручиоца под бројем: 462/04/ЈН од 

01.06.2016. године у 13,10 часова  , која износи 26.680,00 динара без ПДВ-а, 

односно 30.016,00 динара са ПДВ-ом. 

 

               Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца у року од три дана од дана доношења исте. 

         

Образложење 

 

                   Наручилац је дана 26.05.2015.године, под бројем 438/04/ЈН донео 

одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности прикупљањем најмање 

три понуде, ради потребе за набавком добара 

1) Предмет јавне набавке су добра. 

 

Предмет јавне набавке : –  Набавка садног материјала     

                                                                        

       Редни број јавне набавке :                           20/16/ЈНМВ 



 

                 Назив и ознака из општег речника набавки: 03451100 –саднице   

                  До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспела  је 

једна (1) понуда: 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке   

је приступила  стручној оцени понуда  и сачинила извештај  о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр 503/04/ЈН од 09.06.2016. године 

, Комисија  за јавне набавке констатовала је следеће: 

 

 

 

                   

                2)  Процењена вредност јавне набавке                     200.000,00 динара 

без ПДВ-а 

                     Планирана вредност набавке је у плану 

                     набавки и финансијском плану за 2016 . 

                     на економској класификацији :  4262- материјал за пољопривреду 

 

 

3)  Укупан број поднетих понуда: 1 

 

                  Благовремене понуде(понуде које су 

наручиоцу пристигле до 07.06.2016. године до 11,00 

часова 

           Неблаговремене понуде 

2 Д.О.О.“ТОП ФЛОРА ЛТД”Тител, бр. понуде  

56/2016 од 31.05.2016.године, запримљена од 

стране Наручиоца под бројем: 462/04/ЈН од 

01.06.2016. године у 13,10 часова 

 

 

                          4) С обзиром на чињеницу да је у поступку јавне набавке поднета 

само једна понуда , а да је Наручилац позив за подношење понуда објавио на 

порталу  УЈН и на својој интернет страници , Комисија је констатовала да су 

предузете све неопходне мере предвиђене Законом  да се обезбеди конкуренција у 

поступку, а да разлог за слаб одзив понуђача треба евентуално тражити у њиховој 

незаинтересованости за достављање понуда, а никако у поступку наручиоца.   

   

5 ) Критеријум за оцењивање понуде је “Најнижа понуђена 

цена”, и на основу овог критеријума утврђена је следећа ранг 

листа: 

 

             а) Ранг листа понуђача у случају критеријума ” Најнижа понуђена цена“ 

        

Назив понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

Д.О.О.“ТОП ФЛОРА ЛТД”Тител 26.680,00 

  



                   

         6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
            Комисија  после стручне оцене понуда, констатује да је  благовремена, 

одговарајућа и прихватљива  понуда понуђача : 

               Д.О.О.“ТОП ФЛОРА ЛТД”Тител. , бр. понуде 56/2016 од 

31.05.2016.године, запримљена од стране Наручиоца под бројем: 462/04/ЈН од 

01.06.2016. године у 13,10 часова   

    

                 и  предлаже Наручиоцу његов избор. 

 

                              Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за 

јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења 

донело одлуку о  додели уговора  понуђачу: Д.О.О.“ТОП ФЛОРА ЛТД”Тител. , 

бр. понуде  56/2016 од 31.05.2016.године, запримљена од стране Наручиоца под 

бројем: 462/04/ЈН од 01.06.2016. године у 13,10 часова   ,  која је благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. 

       

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  

поднети захтев за заштиту права у року 

од 5 дана од дана објављивања исте на  

Порталу јавних набавки. 

 

                                                                                                  Одговорно лице 

                                                                                            _______________________ 

                                                                              Петар Балажевић, мастер правник 

                                                                                             Директор Установе 

 

 


