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Број:     02 – 416/7     

Датум: 26.02.2020.  године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012) и Извештаја 

комисије за јавне набавке број 02- 416/6 од 26.02.2020. године, ''Директор Дома за смештај одраслих 

лица Кулина'' 18214 Кулина, доноси:  

О Д Л У КУ  

о додели уговора 

''Директор Дома за смештај одраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, као наручилац, у поступку јавне 

набавке мале вредности добара- бр. 1.1.9.-2020 Д, Уговор о јавној набавци Сточне хране и концентрата 

– ОРН 03114200 Сточна храна (крмиво) за потребе Дома у Кулини није могуће доделити јер је једини 

понуђач МДДП Јанић“Наупаре, 37221 Г.Степош-Крушевац понудио цену од  1.272.800,00 динара без 

ПДВ-а, што је већа од процењене вредности. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 18.02.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале  

вредности  бр. 1.1.9.-2020 Д, за јавну набавку добра - Сточне хране и концентрата – ОРН 03114200 

Сточна храна (крмиво) за потребе Дома у Кулини. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 18.02.2020. године под бројем 2650844 , објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је једна понуда. 

Након спроведеног поступка и  отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 02-416/6 од 26.02.2020. године, Комисија за јавне набавке је 

констатовала следеће: 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности добара 

Наручилац је дана 18.02.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности  бр. 1.1.9.-2020 Д, за јавну набавку добра- Сточне хране и концентрата за тов за потребе 

Дома у Кулини. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 18.02.2020. године под бројем 2650844, објавио позив 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је једна понуда. 

Након спроведеног поступка и  отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
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Јавна набавка мале вредности 1.1.9.-2020 Д Сточне хране и концентрата за потребе Дома у 

Кулини  

1. Врста предмета јавне набавке: добра 

2. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Сточне хране и концентрата  

Редни број јавне набавке  1.1.9.-2020 Д 

Општи речник јавних набавки ОРН 03114200 Сточна храна (крмиво) 

Подаци о апропријацији у буџету, односно 

финансијском плану 
Набавка је предвиђена  у Плану набавки за 

2020.год. у позицији 1.1.9.   

Процењена вредност (без ПДВ-а) 

1.317.000,00 динара 

Оквирни датум покретања поступка  Фебруар 2020.године 

Оквирни датум закључења уговора Март  2020. године 

Оквирни датум извршења уговора Децембар 2020. године 

Процењена вредност ЈН без ПДВ-а 1.197.272,00 динара 

 

3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Р. 

бр 
Назив или шифра понуђача Датум и час пријема Деловодни број 

1 
„МДДП Јанић“Наупаре, 37221 

Г.Степош-Крушевац 

25.02.2020. године у 12.20 

часова 
02-498 

11.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Р.бр. Назив/име понуђача чија је понуда 

одбијена 

Разлози одбијања 

понуде 

Понуђена цена 

1.  МДДП Јанић“Наупаре, 37221 

Г.Степош-Крушевац 

Понуђена цена је већа 

од процењене вредности 

1.272.800,00 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор није могуће доделити јер је једини 

понуђач МДДП Јанић“Наупаре, 37221 Г.Степош-Крушевац понудио цену од  1.272.800,00 динара 

без ПДВ-а, што је већа од процењене вредности. 

Комисија сматра да поступак треба поновити после истека рока за жалбу. 

Драган Милетић, дипл.правник 

___________________________             

                                                                                                      Директор Дома Кулина: 

                                                                                                      Мр Војкан Станојевић 

                                                                                                      

 


