
Наручилац: ЈКП''Моравац'' Мрчајевци 

Број: 637 

Датум: 09.11.2016.године 

 

 

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и 

извештаја комисије за Јавну набавку доносим: 

 

О  Д   Л  У  К  У 

 

О додели уговора у  поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-09-1.1.7/2016 за набавку 

теренског теретног возила. 

Укупна уговорена вредност за реализацију Јавне набавке износи 1.111.500,00 динара без   

 ПДВ-а  односно 1.333.800,00 динара са ПДВ-ом. 

Уговор се додељује понуђачу ''DDM COMPANY'' Д.О.О. Нови Сад, ПИБ:103283883, матични 

број 08809224. 

Ову Одлуку објавити на Порталу Јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 12.10.2016.године донео одлуку о покретању поступка Јавне набавке мале 

вредности деловодни бр.588, за набавку теренског возила. На порталу Јавних набавки и 

интернет страници ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци, објавио је Позив за подношење понуда и 

конкурсну документацију за предметну Јавну набавку број ЈНМВ-09-1.1.7/2016 дана 

28.10.2016.године. 

До истека рока за подношење понуда 04.11.2016. године до 12,00 часова на адресу наручиоца 

приспела је само једна понуда од стране ''DDM COMPANY'' Д.О.О. Нови Сад, заведена под 

деловодним бројем 628. 

Отварање понуде од стране комисије спроведено је дана 04.11.2016. године у 13,00 часова о 

чему је састављен записник број 628/1 и исти је путем поште достављен понуђачу који није 

присуствовао отварању понуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за јавну набавку ЈНМВ-09-1.1.7/016 је 

приступила стручној оцени понуде и у свом извештају број 634 од 08.11.2016.године 

констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ-09-1.1.7/2016 је набавка тернског возила. 

2. Укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност износи 

1.500.000,00 динара, а средства су обезбеђена на конту 0230 финансијског плана. 

3. Благовремено, односно до дана 04.11.2016.године до 12,00 часова достављена је само 

једна понуда: 

3.1. ''DDM COMPANY'' Д.О.О. Нови Сад, Др.Светислава Касапиновића бр.9 

- Понуда је заведена у ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци под деловодним бројем 628 

- Достављена је дана 04.11.2016.године у 8 часова и 35 минута 



- Понуђена цена без обрачунатог ПДВ-а износи 1.111.500,00 динара, односно 

1.333.800,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом 

- Достављени су докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- Комисија је оценила да је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, па 

сматра да се уговор о набавци теренског возила може закључити са понуђачем ''DDM 

COMPANY'' Д.О.О. Нови Сад. 

На основу напред наведеног а сагласно одредбама члана 108. Закона о Јавним набавкама, 

наручилац ће Уговор доделити понуђачу ''DDM COMPANY'' Д.О.О. Нови Сад, Др.Светислава 

Касапиновића бр.9, ПИБ:103283883, матични број 08809224, за понуду деловодни број 

понуђача 311/16 од 03.11.2016.године. 

Ову одлуку објавити на Порталу Јавних набавки и својој интернет страници у року од 3 (три) 

дана од дана доношења, а у складу са чланом 108. Закона о Јавним набавкама. 

 

Поука о правном леку: 

Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од 

дана објављивања на Порталу Јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља републичкој комисији за заштиту права. 

 

 

ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци 

        Драгица Вујанић 

__________________________ 


