
          ЈП „Срем-гас“ 
Трг војвођанских бригада 14/I 
Сремска Митровица 
Број:  133-8/17 
Дана: 03.04.2017. године 
 
 

На основу члана 107.и члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Извештаја Комисије за набавку добара – набавка аутомобила 
за потребе одржавања ДГМ, број 133-7/17 од 03.04.2017. године, в.д.директора ЈП „СРЕМ-
ГАС“ доноси следећу: 
 
 

О Д Л У К У  
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка 

аутомобила за потребе одржавања ДГМ - ЈНМВ бр. 6/2017 
 
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  понуђачу  „Продајно сервисни центар Вуковић“ дoo са 
седиштем у Шапцу, Обилазни пут бб, понуда код Наручиоца заведена под бројем 133-5/17 
од 29.03.2017. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је дана 21.03.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности, за набавку добара – набавка аутомобила за потребе одржавања ДГМ. 

Позив за подношење понуда je објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица дана 23.03.2017. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 
понуда број 133-6/17 од 31.03.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је 
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 133-7/17 од 03.04.2017. године. 

 
 
У Извештај о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 
 

• Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка аутомобила за потребе 
одржавања ДГМ 

 

• Назив и ознака из општег речника набавки : 
                        34115000 – Остали путнички аутомобили 

• Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 



• Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
 

• Редни број набавке у Плану јавних набавки за 2017: 6 

• Предмет набавке: добара – набавка аутомобила за потребе одржавања ДГМ 

• Процењена вредност набавке укупно: 1.500.000,00 без ПДВ-а 

• Средства обезбеђења на конту број: 023100 

• Врста поступка набавке: јавна набавка мале вредности 

• Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

• Оквирни датум покретања поступка март 2017. године 

• Оквирни датум закључења уговора април 2017. године 

• Оквирни датум извршења уговора: април 2017. 
 

3. Одступања од плана набавки није било. 
 

4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 
До процењене вредности јавне набаваке дошло се испитивањем тржишта о 
предмету јавних набавки, стално праћење цена предметних добара на тржишту, а 
процена је извршена након тога и захтеви су уподобљени са потребама фирме. 

 
5. Поступак јавне набавке Наручилац спроводи самостално. 
 
6. У поступку јавне набавке учествовао је  1 (један) Понуђач. 

 
7. Основни подаци о понуђачима: 

 
 

8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
Одбијених понуда није било. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

број под којим је 
понуда заведена 

назив или шифра 
понуђача 

датум 
пријема 

час 

133-5/17 
„Продајно сервисни центар 

Вуковић“ доо Шабац 
29.03.2017. 0840 



Приспела понуда: 
 

 
 
 
 

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
 

Р.бр Назив и седиште понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. „Продајно сервисни центар Вуковић“ доо Шабац 1.358.775,00 динара 

 
 
10. Понуђач којем се додељује уговор: 
 

Комисија за јавну набавку констатује да је једина пристигла и самим тим најповољнија 
понуда, која не прелази процењену вредност набавке, понуда  понуђача „Продајно 
сервисни центар Вуковић“ доо са седиштем у Шапцу, Обилазни пут бб, понуда код 
Наручиоца заведена под бројем 133-5/17 од 29.03.2017. године, те је одлучено као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 
 
 
 
 

Број под којим је понуда заведена:  133-5/17 

Назив или шифра понуђача: „ Продајно сервисни центар Вуковић“ доо,  Обилазни пут бб,  Шабац 
      

 
Марка и тип аутомобила;  Dacia Dokker Ambiance DCI – теретно возило са 5 седишта 
 
Укупна цена без ПДВ-а: 1.358.775,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом: 1.630.530,00 динара 
 
Рок и начин плаћања :   10 дана по примопредаји, на рачун Понуђача                                                          
Рок важења понуде   :    35 дана 
Рок испоруке   : 3 дана 
Гарантни период  :  
на возило: 36 месеци или 100.000 км 
на боју: 24 месеца 
у случају корозије: 6 година       
Место и начин испоруке  : на адресу Наручиоца 
Урађен технички преглед возила : Да 
 



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 
права у року од пет дана од дана објаве на порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца.. Захтев за заштиту права подноси де Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља  Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки уз доказ о 
уплати од 60.000,00 динара, на рачун буџета  републике Србије, а предаје се Наручиоцу. 
 
 

                                                                                         За ЈП „СРЕМ-ГАС“ 
                    в.д. директора, 

              Даница Недић, дипл.правник 
            

                                                                            _____________________________________ 
 


