
ЈКП ''Моравац'' 

Милоја Стојановића бб 

Мрчајевци 

ЈНMВ-16-1.1.12/2020 

Број:597 

Датум: 03.07.2020.године 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр.124/2012, 68/2015), 

Директор ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци доноси: 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

ПАРТИЈА-1. 

 

Уговор се додељује понуђачу „АГРОПАНОНКА МТЗ ФИНКЕ”доо,  Филипа 

Вишњића бр.10,Нови Сад чија је понуда бр. 0624/1 од 24.06.2020.год., заведена 

код Наручиоца под бројем 106 дана 25.06.2020.године оцењена као прихватљива 

понуда у поступку јавне набавке  -добра-”прикључци за трактор”-  Партија 1.Предњи 

тракторски утоваривач-136 кс   -јавна набавка број: ЈНМВ-16-1.1.12/2020 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У Плану јавних набавки за 2020 годину предметна јавна набавка се налази на 

позицији добра- 1.1.12 процењена вредности 780.000,00 динара. Спроведен је 

поступак јавне набавке мале вредности Закона о јавним набавкама. 

 На основу Одлуке број 533 о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности добара ЈНМВ-16-1.1.12/2020 од 16.06.2020.године за набавку-добра- ” 

прикључци за трактор”-  Партија 1. Предњи тракторски утоваривач-136 кс   

набавка број: ЈНМВ-16-1.1.12/2020, конкурсна документација је објављена на 

Порталу УЈН и интернет страници наручиоца, а Позив за подношење понуда 

објављен је Порталу УЈН и интернет страни наручиоца . 

Отварење благовремено приспелих понуда извршено је  25.06.2020. у 13:00 часова. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда комисија за спровођење поступка 

јавне набавке, одређена Решењем бр.534 од 16.06.2020.године, сачинила је 

Записник о отварању  понуда бр.562 од 25.06.2020.године,а затим је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 
 

Након истека рока за достављање понуда Комисија за јавне набавке је јавно отворила 

понуду,извршила је стручну оцену и сачинила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда број:565 од 29.06.20250 за  ЈНМВ-16-

1.1.12/2020 констатовано је следеће: 

 



Поступак јавног отварања понуда завршен је 25.06.2020. године у 13:15 часаова, што је 

констатовано у Записнику, који је потписан од стране чланова комисије за јавну набавку. 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,у складу са 

чланом 77.став 4.Закона сви понуђачи су доказали достављањем Изјаве под пуном и 

материјалном одговорношћу,којом потврђују да испуњавају услове за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75.став 2. 

У складу са чл.104. став 7. ЗЈН, понуђачу , Наручилац је доставио записник у року 

од 3 дана од отварања. 

Неблаговремених понуда није било.  

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

У предвиђеном року за достављање понуда, стигла је једна понуда од следећег  

понуђача: 

 
РЕД.БР. Назив понуђача Пуна адреса 

понуђача 

Места 

понуђача 

МБ понуђача ПИБ ПОНУЂАЧА Број понуде 

1  „АГРОПАНОНКА 
МТЗ ФИНКЕ”доо 
Филипа Вишњића 
бр.10,Нови Сад 

Филипа 
Вишњића 
бр.10,Нови 
Сад 

Нови 
Сад 

8658854 100238014 0624/01 

 Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без пдв-а ( дин),после отварања 

понуда: 
 

Предмет јавне набавке 

Партија-1.Предњи   

тракторски 
утоваривач-136 кс 

 „АГРОПАНОНКА МТЗ ФИНКЕ”доо 
Филипа Вишњића бр.10,Нови Сад 

Редни број јавне набавке ЈНМВ-16-1.1.12/2020 

Прцењена вредност јавне 

набавке (без ПДВ) 

569.350,00 

Вредност уговора о јавној 

набавци (без ПДВ) 

113.870,00 

Вредност уговора о јавној 

набавци (са ПДВ) 

683.220,00 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда 

констатовала да је најповољнија понуда следећег понуђача: 

 „АГРОПАНОНКА МТЗ ФИНКЕ”доо 
Филипа Вишњића бр.10,Нови Сад 
те је на основу члана 54.став 12 тачка 5) и члана 105.став 2.тачка 7) Закона предложила 

наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора наведеном понуђачу. 

Укупна вредност уговора за : 

 

Партија-1.Предњи   тракторски утоваривач-136 кс 



Износи: 569.350,00 динара без ПДВ-а,односно 683.220,00 динара са ПДВ-ом.Рок важења 

понуда: 45 (четрдесетпет) дана. Рок плаћања : 45 ( четрдесетпет) дана од дана достављања 

исправног рачуна наручиоцу. 

 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлоге  комисије за јавне набавке о избору 

најповољниje понудe, те је на основу законских овлашћења донело Одлуку о додели уговора 

којом се понуда број  0624/01 понуђача  „АГРОПАНОНКА МТЗ ФИНКЕ”доо 

Филипа Вишњића бр.10,Нови Сад 
,заведена код наручиоца под бројем: 106 дана 25.06.2020.године у 11:20 бира као 

најповољнија ,а уговор додељује изабраном понуђачу. 

 

На основу свега унапред  изнетог решено као у диспозитиву. 

Поука о правном леку:Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права 

у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 

  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права 

у року од 8 дана од дана објављивања на Порталу УЈН 

 

 

        ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци 

                Д и р е к т о р 

           Миодраг Јаћимовић 

        __________________________ 


