
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  404-11/2020-II 

Датум: 10.01.2020.  

Апатин 
 

На  основу  члана  108.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“,  бр.  124/2012, 

14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Председник  општине Апатин доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Уговор за јавну набавку услуга–бр.4/2020 – УСЛУГЕ ХУМАНОГ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА 

НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА, додељују се понуђачу: 

 ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КУЛА, 23.НОВЕМБРА 4, 25230 КУЛА 

Образложење 
 

Наручилац,  Општина Апатин је  спровела  поступак  јавне  набавке  добара – бр. 4/2020 –– УСЛУГЕ ХУМАНОГ 

ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

бр. 404-11/2020-II, од дана 27.01.2020. године. 

У смислу члана 57. Закона, дана 29.01.2020. 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 07.02.2020. 

године до 12,00 часова.  

Поступак отварања понуда вођен је дана  07.02.2020. године са почетком у 12,30 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. 404-11/2020-II, од дана 10.02.2020. године, констатовано 

је следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

 

Предмет  јавне  набавке добара – бр. 4/2020 УСЛУГЕ ХУМАНОГ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА НАПУШТЕНИХ 

ЖИВОТИЊА  

ОРН: 77400000 - Услуге у области зоологије                                                                  

Врста поступка јавне набавке – предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

             Процењена вредност јавне набавке:      1.500.000,00 динара без ПДВ-а 

 

 

Благовремено, тј. до дана 07.02.2020. године до 12,00 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.  ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КУЛА 

23.НОВЕМБРА 4 

25230 КУЛА 

404-11/2020-II-114 05.02.2020. 

09:14 часова 



 
Неблаговремених понуда није било. 

 

Критеријум за доделу уговора: 

 Одлука о додели уговора у јавној набавци услуга – бр. 4/2020 – УСЛУГЕ ХУМАНОГ ХВАТАЊА И 

ЗБРИЊАВАЊА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА је „најнижа понуђена цена“. 

 

 

Р.бр. 

 

Назив понуђача  

 

Понуђена цена без ПДВ-

а 
 

 

Понуђена цена са ПДВ-

ом 

 

1.  ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КУЛА 

23.НОВЕМБРА 4 

25230 КУЛА 

10.200,00 дин. 12.240,00 дин. 

 

Самостално подноси понуду. 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КУЛА, 23.НОВЕМБРА 4, 25230 КУЛА           

Понуђена цена  10.200,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена  12.240,00 динара са ПДВ-ом 

Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана отварања понуда):  30 дана 

Рок и начин плаћања (45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Понуђача):45 дана 

Рок   извршења   услуге   из   предмета   набавке   је у року од 3 (три) дана од дана писменог 

позива  Наручиоца,  док  је  у  ванредним  хитним ситуацијама рок до 24 (двадесетчетри) часа.  

Место вршења услуге хуманог хватања паса луталица је територија општине Апатин  

 

Након стручне оцене Комисије, утврђено је да је понуда у складу са конкурсном документацијом. 

Назив понуђача коме се додељује уговор, на основу критеријума о додели уговора:  

 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КУЛА, 23.НОВЕМБРА 4, 25230 КУЛА 

 

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. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН 

 
 

Милан Шкрбић 


