
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
ОШ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' 
Број: 551-7/18 
Датум: 26. октобар  2018. године 
Р а н о в а ц 

 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр 124/2012 и 
68/15), директорица ОШ ''Јован Шербановић'' Рановац доноси: 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
 Уговор за јавну набавку мале вредности – Набавка добара – Опрема за ђачку 
кухињу ЈН бр. 02/18 додељује понуђачу ''Елплин'' доо Београд, за понуду број 571/1 од 
24.10.2018. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 08.10.2018. године донео одлуку о покретању   јавне набавке  добара мале 
вредности за набавку опреме за ђачку кухињу, јн.бр. 2/18 За наведену јавну набавку наручилац 
је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и сајту школе. До истека 
рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две понуде. Након 
спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-6/18 од 26.10.2018. године, Комисија за јавне 
набавке је константовала следеће: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: 
 
                 Добра                       Услуге                           Радови 

 
 

2)Подаци о јавној набавци: 
 
Редни број јавне набавке 02/18 

Предмет јавне набавке Опрема за ђачку кухињу 
 

Редни број из Плана набавки 2 
Износ планираних средстава за јавну 
набавку из апропријације у буџету, 1.640.833,33 динара без ПДВ-а 

Х       



односно финансијском плану за плаћање 

Подаци о апропријацији у буџету, односно 
финансијском плану за плаћање из Плана 
набавки 

1.640.833,33  без ПДВ-а 

Врста поступка јавне набавке из Плана 
набавки ЈНМВ 

Оквирни датум покретања поступка из 
Плана набавки октобар 2018. 

Оквирни датум закључења уговора из 
Плана набавки новембар 2018. 

Оквирни датум извршења уговора из 
Плана набавки До краја календарске 2018. године 

Процењена вредност јавне набавке (без 
ПДВ-а) 

1.640.833,33   динара 

Вредност уговора о јавној  набавци (без 
ПДВ-а) 

1.628.730,00  динара 

Вредност уговора о јавној  набавци (са 
ПДВ-ом) 

1.954.476,00   динара 

 
 

Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена 
процењена вредност: 
Потреба набавке опреме за ђачку кухињу, Тржишна вредност. 
 

 3)   Укупан број поднетих понуда: 2 

Основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1 ''Елплин'' доо Београд  

2 ''Фриго Жика'' доо Рума / 

 

4)    Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде и понуђена 
цена тих понуда 

1. 
''Фриго Жика'' доо Рума 

Понуда овог понуђача је 
неприхватљива јер премашује 

процењену вредност ове јавне набавке 
и износи 1.895.280,00 динара без ПДВ-а. 

 



 5)   Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - 
начин на који је утврђена та цена:  
 

   _/____________________________________________________________________________________ 
 
 

6)   Критерију за оцењивање понуде је: 
 
-    економски најповољнија понуда 
    
-    најнижа цена понуђена цена 

 

 

 Услови за примену члана 86. Закона о  јавним набавкама 
(за услуге и радове – домаћи/страни понуђач и за добра – домаћег/страног 
порекла) 

 
Постоје:        Да                                          Не 

 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1 ''Елплин'' доо Београд 1.628.730,00 без ПДВ-а 

 
 
б) Начин примене метедологије доделе пондера у случају примене критеријума економски 
најповољније понуде: 
 

1. Елемент критеријума _____/________                      број пондера  ___/______ 
 

 
* Напомена : Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената 
критеријума по методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној 
документациј . Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената 
критеријума наручилац уписује посебно за сваког понуђача у доњој табели. 
 
                Елементи        
                критеријума 
 
      Назив 
      понуђача 

Елемент 
критеријума 

1 

Елемент 
критеријума 

2 

Елемент 
критеријума 

3 

Укупно 
пондера 

Назив/име понуђача 
Доказ статуса домаћег понуђача услуга, 

радова, односно домаћег порекла 
добара 

/ / 

 

X 

Х 



 




