
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 

Комисија за јавну набавку мале вредности 

Број: 404-57/2020-IV 

Датум: 07.05.2020. године 

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 

 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – бр. 15/2020 – АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ  

уговор се додељује  понуђачу: 

 

DOO ANAKONDA SECURITY, SOMBOR 

 

Вредност уговора износи 2.492.000,00 дин. без ПДВ-а. 

 

Образложење 
 

 

Наручилац  Општинска управа Општине Апатин је  спровела  поступак  јавне набавке  услуга – бр. 15/2020 – 
АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ  , а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-

57/2020-IV од дана 30.03.2020. године. 

У смислу члана 57. Закона, дана 30.03.2020. 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 05.05.2020. 

године до 12,00 часова.  

 

Поступак отварања понуда вођен је дана  05.05.2020. 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. 404-57/2020-IV, од дана 06.05.2020. године, 

констатовано је следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке: Набавка  услуга – бр. 15/2020 – АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ   

       Назив и ознака из општег речника набавки:  

           ОРН:   77100000 - Услуге у области пољопривреде 

              79710000 - Услуге обезбеђења 

 

Врста поступка јавне набавке – предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке   

 

Процењена вредност јавне набавке:        2.500,000,00 динара без ПДВ-а 

 

 

 

 



2. Укупано је пристигла 1 (једна) благовремена понуда и то: 
 

 

Р. 

   

бр

. 

 

Назив понуђача  

Број под којим је понуда 

заведена/број из интерне 

доставне књиге 

 

Датум и час пријема 

 

1. 

DOO ANAKONDA SECURITY, SOMBOR 

 

404-57/2020-IV-372  05.05.2020. 

11:49 часова 

 

Неблаговремених понуда нема . 

 

3. Отварање понуда 
 

 

Р.бр. 

 

Назив понуђача  

 

Понуђена цена 

без ПДВ-а 
 

 

Понуђена цена са ПДВ-ом 

 

1.  DOO ANAKONDA SECURITY,SOMBOR 

 

2.492.000,00 дин. 2.990.400,00 дин. 

 

 

DOO ANAKONDA SECURITY, SOMBOR 

ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 2, СОМБОР, 

Самостално подноси понуду 

Понуђена цена без ПДВ-а:  2.492.000,00 дин. 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 2.990.400,00 дин.  

Рок важења понуде: 90 дана 

Рок пружања услуге: 7 месеци од дана закључења уговора, односно од дана увођења у посао, односно до утрошка средстава 

наручиоца предвиђених за ову намену. 

 

4. Критеријум за доделу уговора: 

 Одлука о додели уговора о Набавка  услуга бр.15/2020–  Ангажовање пољочуварске службе, доноси се на основу 

критеријума „најнижа понуђена цена“.  Како је примљена само једна понуда , није вршено рангирање у овом поступку јавне 

набавке.  

 

5. Цена у понуди понуђача DOO ANAKONDA SECURITY, SOMBOR, дата  у обрасцу структуре понуђене цене,  износи  

356.000,00 динара без ПДВ-а за један календарски месец, што износи укупно за период трајања уговора ( 7 месеци),  

2.492.000,00 без ПДВ-а. 

         

   6. Назив понуђача коме се додељује уговор: 

  

   DOO ANAKONDA SECURITY, 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 10 (десет) дана од дана 

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

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 

 

МАНЕ ШКОРИЋ 

 


