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JP “MLADOST” OPOVO 
Ive Lole Ribara 1J, 26204 Opovo 

e-mail: info@jpmladostopovo.rs  ○  www.jpmladostopovo.rs 
Tel: +381 13 681 544 

PIB: 101558512  ○  MB: 08143099  ○  Tekući račun: 160-533718-04 
 

 

Бр. ЈНМВ-У-01/2019 

Ев.бр. 2118/2019 

Датум: 13.12.2019. 

 

 

На основу чланова 39., 107. став 3 и 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Комисија за јавну набавку у поступку јавне 

набавке мале вредности – Набавка услуге анализе воде предлаже директору 

предузећа да донесе следећу: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

I 

 

ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисије за јавну набавку у поступке јавне набавке мале 

вредности – Набавка услуге анализе воде, Бр. ЈНМВ-У-01/2019, Ев.бр. 2117/2019 

од 13.12.2019. године, ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 
ПАСТЕРОВА 2 

26000 ПАНЧЕВО 

 

II 

 

Уговори о јавној набавци са Понуђачем из тачке I ове Одлуке, биће закључен у 

складу са чланом 112. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама. 

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 750.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 03.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности – Набавка услуге анализе воде, Бр. ЈНМВ-У-01/2019 – 

Ев. 2007-1/2019 

. 
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Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 

- План набавки предузећа за 2019. годину 

Позиција 1.2.1 

и 

- Финансијски план предузећа за 2019. годину позиција 53900 

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу 

Управе за јавне набавке и на интернет страници предузећа, дана 03.12.2019. 

године. 

Јавно отварање понуда обављено је дана 13.12.2019. године са почетком у 12:30 

часова у просторијама ЈП „Младост“ Опово, Иве Лоле Рибара 1ј, Опово, о чему је 

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности образована 

Решењем Ев.бр. 2007-2/2019 од 03.12.2019. у саставу Драгана Мађарац, дипл. 

правник, службеник за јавне набавке, члан; Иван Циврић, струковни менаџер из 

области менаџмента, члан; Гордана Мишковић, књиговођа, члан, сачинила 

Записник о отварању понуда. 

Комисија је у Записнику о отварању понуда Ев.бр. 2116/2019 од 13.12.2019., 

констатовала да је до крајњег рока за достављање понуда, односно до дана 

13.12.2019. до 12:00 часова, на адресу Наручиоца, пристигла и заведена пријемним 

штамбиљем 1 (једна) благовремена понуда Понуђача Завод за јавно здравље 

Панчево, Пастерова 2, 26000 Панчево која је заведена код Наручиоца ев.бр. 

2060/2019, време пријема 10:05 часова. 

 

Број под којим је 
понуда заведена 
код Наручиоца 

Назив Понуђача Датум пријема Време пријема 

2060/2019 Завод за јавно 
здравље Панчево, 

Пастерова 2, 
26000 Панчево 

11.12.2019. 10:05 часова 

 

Комисија је у Записнику о отварању понуда Ев.бр. 2116/2019 од 13.12.2019., 

констатовала да отварању понуда није присуствовао ниједан представник 

Понуђача. 

 

Након спроведеног поступка отварања и сачињавања Записника о отварању 

понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда и у свом извештају 

констатовала следеће: 

 

1. Комисија је у свом Записнику, приликом отварања понуде Понуђача Завод за 

јавно здравље Панчево, Пастерова 2, 26000 Панчево, констатовала следеће 

податке из Обрасца понуде: 

Број понуде: 01-770/4-2019 
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Датум понуде: 11.12.2019. 

Понуда се даје: са подизвођачем 

Рок важења понуде: 45 дана од дана отварања понуда. 

 

Укупна понуђена цена по јединици мере износи 5.466,00 РСД без ПДВ-а 

за основни преглед (А обим), и 15.000,00 РСД без ПДВ-а за периодични 

преглед (Б обим). 

 

Комисија је након сачињавања Извештаја о стручној оцени понуда констатовала 

следеће податке о предметној јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Набавка услуге анализе воде  

Редни број јавне набавке Ев.бр. 2007-5/2019,  
Бр. ЈНМВ-У-01/2019 

Процењена укупна вредност јавне 
набавке (без ПДВ-а) 

750.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци (без 
ПДВ-а) 

До планираног износа 

 

Директор предузећа прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисије за 

јавну набавку мале вредности, те је донео Одлуку као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке Понуђач може 

поднети Захтев за заштиту права 

у року од 5 дана од дана пријема исте. 

 

    ДИРЕКТОР 

 

____________________________ 

Драган Живковић мастер менаџ. 


