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Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Апатин 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Број:  404-549/2019-IV 
Датум: 06.01.2020. 
Апатин 
 

На  основу  члана  108.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“,  бр.  
124/2012, 14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Начелник општинске управе општине Апатин доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
      Уговор за јавну набавку услуга  бр. 57/2019  – ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ 
ВРСТЕ) додељују се понуђачу: АУТО СЕРВИС И ТРГОВИНА АУТОДЕЛОВИМА «ВЕКТРА» АПАТИН, ЈУКЕ КОЛАКА ББ 

 
    Образложење 

             Наручилац  Општинска управа Општине Апатин је спровела поступак јавне набавке – 
ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ) 
Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 50110000- услуге поправки и одржавања моторних 
возила и припадајуће опреме 
Врста поступка јавне набавке – предметна јавна набавка се спроведена је у поступку јавне набавке 
мале вредности. 
             Процењена вредност јавне набавке:      600.000,00 динара без ПДВ-а                        
 У смислу члана 52. Закона о јавним набавкама, дана 20.12.2019. године - позив за подношење 
понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
Рок за подношење понуда је до 03.01.2020. године до 11,00 часова.  
Благовремено, тј. до дана 03.01.2020. године до 11,00 часова,  пристигла је понуда следећег 
понуђача: 

 
Р.бр. 

 
Назив понуђача  

Број под којим је понуда 
заведена/број из 

интерне доставне књиге 

 
Датум и час пријема 

1.  АУТО СЕРВИС И ТРГОВИНА 
АУТОДЕЛОВИМА «ВЕКТРА» АПАТИН, 
ЈУКЕ КОЛАКА ББ 

404-549/2019-IV-2 03.01.2020. 
10:11 часова 

Неблаговремених понуда  није било 
 

          ПОНУДА 
Назив понуђача:  

Самостално подноси понуду. 
АУТО СЕРВИС И ТРГОВИНА АУТОДЕЛОВИМА ВЕКТРА АПАТИН, ЈУКЕ КОЛАКА ББ           
Понуда је у складу са конкурсном документацијом 
Понуђена цена  491.870,00 динара без ПДВ-а 
Понуђена цена  491.870.00 динара са ПДВ-ом 
Понуђач није у систему ПДВ-а. 
Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана отварања понуда):  30 дана 
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Рок и начин плаћања (45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Понуђача):45 дана 
Рок извршења услуге за редовно сервисирање (највише 24 часа од пријема возила на редовно 
сервисирање): 1 дан 
Гаранција за квалитет извршених услуга (Минимум 12 месеци ): 12 месеци   
 

  Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
 

 
Р.бр. 

 
Назив понуђача  

 
Понуђена цена без ПДВ-а 

 

 
Понуђена цена са ПДВ-

ом 
 

1.  АУТО СЕРВИС И ТРГОВИНА 
АУТОДЕЛОВИМА «ВЕКТРА» АПАТИН, 

ЈУКЕ КОЛАКА ББ 

491.870,00 дин. 491.870,00  дин. 

 
Ранг листа неприхватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:  НЕМА 
Ранг листа опозваних понуда:  НЕМА 

              Назив понуђача коме се додељује уговор: АУТО СЕРВИС И ТРГОВИНА АУТОДЕЛОВИМА «ВЕКТРА» 
АПАТИН, ЈУКЕ КОЛАКА ББ 

 
На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке. 
 

Поука о правном леку:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од 

дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона. 
 

 
 

  
                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
              ОПШТИНЕ АПАТИН 
                                                      ____________________________
                   
                Мане Шкорић 


