
         
Република Србија   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Број:  404-428/2019-IV 

Датум: 27.08.2019. 

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. 41/2019 –УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  додељују се 

понуђачу: 

„IMPERIJAL PLUS“ DOO SOMBOR 

 

Образложење 

 

Наручилац  Општинска управа Општине Апатин је  спровела  отворени поступак  јавне набавке  услуга – бр. 41/2019 –

УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-428/2019-

IV од дана 17.07.2019. године. 

У смислу члана 57. Закона, дана 26.07.2019. године позив за подношење понуда и конкурсна документација 

објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. Рок за достављање понуда је био до 26.08.2019. 

године до 12,00 часова.  

 

 

Поступак отварања понуда вођен је дана  26.08.2019. године са почетком у 13,00 часова. На основу члана 104. 

став 6. Закона, записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 

Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-428/2019-IV, од дана 27.08.2019. године, 

констатовано је следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке: Набавка  услуга – бр. 41/2019 – Услуге агенције за запошљавање 

       Назив и ознака из општег речника набавки:  

           ОРН:   79600000 – Услуге запошљавања   

       Процењена вредност јавне набавке:                       6.000,000,00 динара без ПДВ-а 

 

 

2. Благовремено  je  пристиглa 1 (једна)  понуда и то: 

 

Р .бр.       

Назив понуђача  

Број под којим је 

понуда заведена/број из 

интерне доставне књиге 

 

Датум и час 

пријема 

      

1. 

„IMPERIJAL PLUS“ DOO 

SOMBOR 

404-428/2019-IV-881 26.08.2019. 

11:50 часова 

 

 



 

 

Р.бр. 

 

Назив понуђача  

 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 
 

 

Понуђена цена са ПДВ-

ом 

 

      1. „IMPERIJAL PLUS“ DOO 

SOMBOR 

780.470,09 дин. 

 

 936.564,11 дин. 

 

 

           3.  Неблаговремених понуда нема. 

     4.  Опозваних понуда нема. 

5. Понуда понуђача „IMPERIJAL PLUS“ DOO SOMBOR 

Самостално подноси понуду 

      Понуђена цена без ПДВ-а:  780.470,09  динара  

      Понуђена цена са ПДВ-ом: 936.564,11 динара  

      Рок  плаћања: 45 дана од дана пријема исправне фактуре 

      Рок важења понуде: 180 дана 

 

6.  Цена у понуди понуђача „IMPERIJAL PLUS“ DOO SOMBOR  је дата на основу обрасца структуре 

цене из конкурсне документације за 15 извршилаца на месечном нивоу.  

Трајање услуге је 5 месеци. Из тога произилази да ће  за пет месеци услуга у укупном износу бити: 3.902.350,45 

динара без ПДВ-а, односно 4.682.820,54 динара са ПДВ-ом. 

 

7. Критеријум за доделу уговора  

           Одлука о додели уговора за  Набавку  услуга бр. 41/2019–  Услуге агенција за запошљавање је „најнижа понуђена 

цена“. 

 

8.   Назив понуђача коме се додељује уговор: 

 „IMPERIJAL PLUS“ DOO SOMBOR 

 

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 1 0  

(десет) дана од дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона. 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 
 

МАНЕ ШКОРИЋ 


