
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наручилац: 

 

Град Шабац - Градска управа града Шапца 

Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 

Место: Шабац 

Број одлуке: 404-6-21-5/2019-03  

Ред бр. ЈНМВ 21/19 

Датум: 18.04.2019. 

            

             На основу члана 108.Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015. и 68/2015.) и на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр.1205-

01/2019 од 17.04.2019.године за јавну набавку мале вредности - Набавка, израда и 

монтажа портала на улазу у Луку Шабац ЈНМВ бр.21/19 , начелник Градске управе града 

Шапца (у даљем тексту: Наручилац ) доноси: 

 

ОДЛУКУ 
о додели уговора 

 

             Град Шабац - Градска управа града Шапца, као наручилац у поступку јавне 

набавке мале вредности ЈНМВ бр.21/19 Набавка  радова  – Набавка, израда и монтажа 

портала на улазу у Луку Шабац, додељује  Уговор понуђачу: PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAVRO DOO ŠABAC,Индустријска зона, 

Ул.Нова 9, мат.број 20102292, ПИБ104189605 

            За јавну набавку мале вредности - Набавка, израда и монтажа портала на улазу у 

Луку Шабац ЈНМВ бр.21/19, Град Шабац - Градска управа града Шапца као наручилац у 

овом поступку овластила је на основу чл. 50 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник 

РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, ул. Карађорђева 

бр. 27, Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује 

другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и 

предузме одређене одређене радње у поступку бр.404-6-21/19-03 од 08.04.2019.године  

          
О б р а з л о ж е њ е 

 

           Наручилац је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности 

Набавка, израда и монтажа портала на улазу у Луку Шабац ЈНМВ бр.21/19, заведене код 

град Шабац-Градска управа града Шапца, под бр.404-6-21-2/2019-03 од 08.04.2019. год. 

(Ред.бр 1.3.48 из Плана јавних набавки Наручиоца). 

           Позив за подношење понуда објављен је дана 08.04.2019. на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, у 

складу са чл.57. Закона о јавним набавкама.  

          До истека рока за подношење понуда до 16.04.2019.године  до 11.00 часова на 

адресу Јавног предузећа Инфраструктура  Шабац, Шабац приспеа је 1 (једна)  

благовремена понуда.  

           Комисија за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.21/19.  образована Решењем 

Градске управе града Шапца бр.404-6-21-3/2019-03 од 08.04.2019.године, је после 

спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда  

бр.1205-01/2019 од 16.04.2019. спровела  стручно оцењивање понуда саставила 

Извештај Комисије о стручној оцени понуда бр.1205-01/2019 од 17.04.2019.године. 

        У извештају о стручној оцени понуда, бр. 1205-01/2019 од 17.04.2019.године, 

Комисија за јавне набавке констатовала је следеће: 



 

 

1) Врста предмета јавне набавке:  

Добра  

Услуге  

Радови х   

 

2) Подаци о јавној набавци:  
 

Предмет јавне набавке: 

 

НАБАВКА, ИЗРАДА И МОНТАЖА ПОРТАЛА НА 

УЛАЗУ У ЛУКУ ШАБАЦ 

 

Назив и ознака из општег речника 

набавке: 

45223800..монтирање и постављање 

монтажних конструкција 

 

Врста поступка јавне набавке: 

 

Јавна набавка мале вредности 

Редни број набавке у Плану 

набавки наручиоца: 

1.3.48 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ) 

 

2.500.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без  обрачунатог ПДВ а) 
2.160.520,-динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са обрачунатим ПДВ ом) 

2.592.624,- динара 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за 

плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у 

финансијском плану Наручиоца –  

Број позиције 74;  

конто у функционалном плану наручиоца 425-000 

3) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

 

Редни 

број 

број под 

којим је 

понуда 

заведена 

 

Назив или шифра понуђача 

 

датум 

пријема 

 

час 

пријема 

 

1. 

 

1205-01/1 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

PROMET I USLUGE SAVRO DOO 

ŠABAC, Индустријска зона,Ул.Нова 9, 

мат.број 20102292, ПИБ104189605 
 

16.04.2019 08.55 ч 

 

   4)Називи односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози   

             за њихово одбијање: 

Број завођења Подносилац понуде  Понуђена цена без 

обрачунатог ПДВ а 

Разлози  

----------- ------------------------------- -------------------------- 

 

 

------------------------------------------ 

 

 



5) Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је 

најнижа понуђена цена. 

 

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена. 

 

     

 

Назив/име понуђача 

 

Понуђена цена (без обрачунатог 

ПДВ а) 

1. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,PROMET I 

USLUGE SAVRO DOO ŠABAC,Индустријска 

зона, Ул.Нова 9, мат.број 20102292, ПИБ104189605 
 

   

2.160.520,- динара 
 

 

 

6) Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

                    Комисија након стручне оцене понуда, констатује да је понуда :         : 

PREDUZEĆА ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SAVRO DOO 

ŠABAC,Индустријска зона,Ул.Нова 9,мат.број 20102292, ПИБ104189605, 

благовремена,одговарајућа и прихватљива и предлаже наручиоцу њен избор. 

 

    Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 Да    

    Не 

      

      X 

 

               Одговорно лице наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о 

избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења  

донео одлуку о додели уговора, понуђачу: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,PROMET I 

USLUGE SAVRO DOO ŠABAC, Индустријска зона,Ул.Нова 9, мат.број 20102292, 

ПИБ104189605, чија је понуда благовремено  достављена и заведена под бр.1205-

01/2019  дана 16.04.2019.год, у 8 часова и 55 минута,чија је понуђена цена 2.160.520,- 

динара без обрачунатог ПДВ а,  одн. 2.592.624,-  динара са  обрачунатим ПДВ-oм   

             Одлуку о додели уговора Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, Шабац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана 

од дана доношења.  

  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а копију 

истовремено доставља Републичкој комисији, пет дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки.    

             

                                                                                

                                                                              Одговорно лице: Начелник            

                                      Град Шабац-Градска управа града Шапца 

                               _______________________________ 

                              дипл.правник Милан Васић 

 

 

 

 

 

 


