
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 404-18-6/2019-01 

Дана: 24.04.2019.г. 

МАЛИ ИЂОШ 

 

 

  На основу члана 108.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласникРС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр.404-18-

5/2019-01 од 24.04.2019.год., Председник општине Мали Иђош из Малог Иђоша, донео 

је: 

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступку јавне набавке мале вредности: 

 Дневне услуге у заједници- помоћ у кући 

 бр.ЈН: 404-18/2019-01 

      

 

 

1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ у поступку јавне 

набавке меле вредност услуга број 404-18/2019-01, понуђачу: CARITAS  SUBOTICA  

из Суботице, Змај Јовина бр.20., мат.бр. понуђача: 08775729, ПИБ: 102564317, чија ја 

Понуда број 03/2019 од 23.04.2019.год. године прихватљива за понуђену цену у износу 

од 3.124.000,00 дин.  без ПДВ-а. 

2.    Ову одлуку објавити на порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 12.04.2019.године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности, број 404-18-1/2019-01, за набавку: Дневне услуге у заједници- 

помоћ у кући, бр.ЈН: 404-18/2019-01, назив и ознака из општег речника набавке: 

85310000 – Услуге социјалне заштите. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца и дана 15.04.2019. године. 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда о чему 

је сачинила Записник о отварању понуда број 404-18/2019-01 дана 24.04.2019. године, а 

сачинила је и писани Извештај о стручној оцени понуда број 404-18-5/2019-01 од 

24.04.2019. године. 

У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 

1. Врстa предметa јaвне нaбaвке: услуге 

Број набавке у плану набавки: 1.2.9. 

Предмет јaвне нaбaвке је: : Дневне услуге у заједници- помоћ у кући 

-Назив и ознака из општег речника набавке: : 85310000 – Услуге социјалне заштите 

Процењенa вредност јaвне нaбaвке без ПДВ-a  износи 3.200.000,00 динaрa: 



 

2. Подaци о понуђaчимa 

  

Јавно отварање понуда одржано је 24.04.2019.год., о чему је сачињен Записник бр.404-

18/2019-01. 

Након отварања благовремено поднетих понуда, Комисија зa спровођење поступка 

јaвне нaбaвке извршила је преглед и стручну оцену понуда. 

Благовремено, тј.до дана 24.04.2019.год., до 11,00 часова, запримљена је 1 понуда и то 

понуда следећег понуђaча:  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ: 

Пословно име: CARITAS  SUBOTICA 

Седиште 

 (место,улица и бр.): 

Суботица, ул. Змај Јовина бр.20 

ПИБ: 102564317 

Матични број:  08775729 

 

 

3. Назив односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлог за њихово 

одбијање: нема. 

 

4. Као неблаговремена одбијена је понуда: нема 

 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 

образложење- начин на који је утврђена та цена: нема 

 

6. Начин примене методологије оцене понуда: 

Критеријум зa оцењивaње понуде у овом поступку јaвне нaбaвке је нaјнижa понуђенa 

ценa.  

Комисијa је сaстaвилa рaнг листу понуђaчa нa следећи нaчин:  

 

1. CARITAS  SUBOTICA  из Суботице, Змај Јовина бр.20., мат.бр. понуђача: 

08775729, ПИБ: 102564317,  понуђена цена је  3.124.000,00 дин. без ПДВ-а.  

 

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће 

набавку извршити уз помоћ подизвођача, и сваки део уговора који ће извршити 

подизвођач: Комисија  констатује да понуда понуђача CARITAS  SUBOTICA  из 

Суботице, Змај Јовина бр.20,  нема битних недостатака из члана 106. ЗЈН, да је 

одговарајућа, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не 

прелази износ процењене вредности јавне набавке.Као таква Понуда је прихватљива. 

 

8. Након спроведене стручнe оцене понуда Комисија предлаже Председнику 

општине Мали Иђош: 

Да сагласно члану 107. став 3. и члану 108. ЗЈН,  донесе одлуку о додели уговора у 

предметном поступку јавне набавке, понуђачу: CARITAS  SUBOTICA  из 

Суботице, Змај Јовина бр.20., чија је понуда оцењена као прихватљива, за цену од  

3.124.000,00 дин.  без ПДВ-а. 



     Председник општине Мали Иђош је прихватио предлог Комисије као из 

наведеног Извештаја, те је на основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама 

донео Одлуку као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

  Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у 

року од 5 (пет) дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља  

Републичкој   комисији.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-

30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 5) ЗЈН у износу од 60.000,00 

динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, 

које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки. 

 

 

 

         Председник општине: 

 

         _____________________ 

             Марко Лазић 


