
  

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број одлуке: 516/2016-ЈН 

Датум: 24.11.2016. године 
  

 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 

и 68/15 ), директор  ЈП ''Градац'' Чачак доноси:    
 

 
 

 

О   Д   Л   У   К   У 
о додели уговора               

                     
   

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Предузеће за производњу, промет, туризам, 

саобраћај и услуге експорт-импорт ''АУТО ЧАЧАК'' ДОО, Чачак, Улица 

Коњевићи бб, из Чачка, понуда број 8869 од 23.11.2016. године, са укупно понуђеном 

ценом од 832.000,00 динара без ПДВ-а, по спроведеном поступку јавне набавке мале 

вредности - набавка добара - набавка аутомобила, редни број 05/Д-2016.        
 

Укупно понуђена цена из понуде понуђача Предузеће за производњу, промет, 

туризам, саобраћај и услуге експорт-импорт ''АУТО ЧАЧАК'' ДОО, Чачак, Улица 

Коњевићи бб, из Чачка, понуда број 8869 од 23.11.2016. године:  

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ДОБАРА   
 

 

НАБАВКА АУТОМОБИЛА 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

РЕДНИ БРОЈ 05/Д-2016 
 
 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима без ПДВ-а ): 
832.000,00 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а:  

( у динарима ): 
166.400,00 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

( у динарима са ПДВ-ом ): 
998.400,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образложење 
 

 

У складу са Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 

и 68/15 ) наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак је дана 16.11.2016. године донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка добара - набавка 

аутомобила заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 501/2016-ЈН 

од 16.11.2016. године, редни број јавне набавке мале вредности 05/Д - 2016.       
    

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности редни број 

05/Д-2016  ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 501/2016-ЈН 

од 16.11.2016. године ) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале 

вредности редни број 05/Д-2016 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак 502/2016-ЈН од 16.11.2016. године ) Комисија за јавну набавку је 

припремила конкурсну документацију и позив за подношење понуда ( оглас о јавној 

набавци ). 
 

На основу чл. 39. ст. 5. , чл. 57. ст. 1. , чл. 60. ст. 1. тч. 2) и чл. 62. ст. 1. Закона о 

јавним набавкама   ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац - 

ЈП ''Градац'' Чачак је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију 

на Порталу јавних набавки ( www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој интернет страници           

( www.jpgradaccacak.co.rs ). 
 

 

Поступак отварања понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара - 

набавка аутомобила, редни број јавне набавке мале вредности 05/Д-2016, спроведен је 

дана 24.11.2016. године у просторијама наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, са почетком у 

1100 часова ( јавно отварање понуда ) и о истом је наручилац у складу са чл. 104. ст. 1. 

Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) водио 

Записник о отварању понуда ( заведен код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним 

/ деловодним бројем 514/2016-ЈН од 24.11.2016. године ). 
 

 

По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, данa 24.11.2016. године са почетком у 1330 часова 

приступила је прегледу и оцени поднете понуде, односно стручној оцени поднете 

понуде.  
 

 

У извештају о стручној оцени понуда заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак 515/2016-ЈН од 24.11.2016. године, Комисија за јавну набавку 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак констатовала је следеће: 
 

 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Предметни поступак се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности из разлога 

одређених чланом 39. Закона о јавним набавкама ( ''Службени глсник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ) 
 

Редни број јавне набавке мале вредности: 05/Д-2016 
 

Предмет јавне набавке: набавка добара - набавка аутомобила  
 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

34100000 - Возила 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.jpgradaccacak.co.rs/


 

Процењена вредност јавне набавке: 833.333,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) 
 

 

Позиција ( редни број ) у Плану набавки - План јавних набавки за 2016. годину 

добра - 1.1.7 Набавка добара - набавка аутомобила ( набавка возила за потребе 

обнављања возног парка ) 
  

Позиција у Програму пословања за 2016. годину 

Програм пословања ЈП ''Градац'' Чачак за 2016. годину - део програма аналитички 

приказ расхода по економским класификацијама 
 

 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: 

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на 

позицији ( конту) 512111 - Аутомобили    
 
 

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности редни број 

05/Д-2016 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 501/2016-ЈН 

од 16.11.2016. године ) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 

05/Д-2016 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 502/2016-ЈН 

од 16.11.2016. године ), Комисија за јавну набавку је припремила конкурсну 

документацију и позив за подношење понуда ( оглас о јавној набавци ). 
 
 

 

На основу позива за подношење и конкурсне документације у предметном поступку 

јавне набавке мале вредности ( у року одређеном за подношење понуда ), 

благовремено, тј. до дана 24.11.2016. године до 10 часова поднета је понуда од 

стране следећег понуђача: 
 

1. Предузеће за производњу, промет, туризам, саобраћај и услуге експорт-

импорт ''АУТО ЧАЧАК'' ДОО, Чачак, Улица Коњевићи бб, 32000 Чачак - понуда 

поднета 24.11.2016. године у 0840 часова ( понуда примљена и заведена од стране 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 512/2016-ЈН од 

24.11.2016. године ). 

 

За горе наведену понуду, Комисија за јавну набавку наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак је 

утврдила да је благовремено поднета ( Благовремена понуда - '' благовремена понуда 

је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за 

подношење понуда'' - чл. 3. ст. 1. тч. 31) Закона о јавним набавкама ). 
 

Неблаговремено поднетих понуда није било.   
 

Укупан број поднетих понуда у поступку јавне набавке мале вредности редни број 05/Д-

2016: 1 (једна) 
 

 

 

Основни подаци о понуђачу   
 
 

Понуђач 1.        
 

Предузеће за производњу, промет, туризам, саобраћај и услуге експорт-импорт 

''АУТО ЧАЧАК'' ДОО, Чачак, Улица Коњевићи бб, 32000 Чачак, телефон: 

032/303-500; телефакс: 032/54-57-440; електронска адреса ( e-mail ): 

office@autocacak.co.rs; матични број: 07649746; ПИБ број: 101107896; број рачуна 

mailto:office@autocacak.co.rs


понуђача и назив банке: 155-3548-36 ''HALKBANK'' а.д. Београд; лице овлашћено за 

потписивање уговора - законски заступник: директор Радиша Љујић.      

 

Поступак отварања понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка 

добара - набавка аутомобила, редни број јавне набавке мале вредности 05/Д-2016, 

спроведен је дана 24.11.2016. године у просторијама наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, 

са почетком у 1100 часова ( јавно отварање понуда ) и истом није 

присуствовао овлашћени представник понуђача за учествовање у поступку 

отварања понуда. 

 

Отварању понуда нису присуствовала друга заинтересована лица.   
 

О поступку отварања понуда ( јавно отварање понуда ), наручилац - ЈП ''Градац'' 

Чачак, је у складу са чл. 104. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник 

Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) водио  Записник о отварању понуда        

( заведен код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 

514/2016-ЈН од 24.11.2016. године ) и понуђачу који није учествовао у поступку 

отварања понуда ( понуђачу који није имао овлашћеног представника понуђача на 

отварању понуда ) доставио записник у законом прописаном року. 
 

По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, дана 24.11.2016. године са почетком у 1330 часова 

приступила је прегледу и оцени поднете понуде, односно стручној оцени поднете 

понуде.    
 

 

У складу са Законом о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак, приступила је прегледу и оцени благовремено поднете понуде                 

( Благовремена понуда - ''благовремена понуда је понуда која је примљена од 

стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда'' - чл. 3. ст. 1. тч. 

31) Закона о јавним набавкама ), а све сагласно чл. 107. ст. 1. Закона о јавним 

набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) којим 

је прописана дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и 

оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде ( Прихватљива понуда - 

''прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио 

због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава 

права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене 

вредности јавне набавке'' - чл. 3. ст. 1. тч. 33) Закона о јавним набавкама ).   
 

 

У првој фази стручне оцене благовремено поднете понуде, Комисија за јавну 

набавку - наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак је испитивала да ли поднета понуда садржи 

битне недостатке.      
     

Прегледом и оценом горе наведене понуде, Комисија за јавну набавку наручиоца - 

ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да понуда:    
 

понуђача Предузеће за производњу, промет, туризам, саобраћај и услуге експорт-

импорт ''АУТО ЧАЧАК'' ДОО, Чачак, из Чачка, понуда број 8869 од 23.11.2016. 

године, са укупно понуђеном ценом од 832.000,00 динара без ПДВ-а,  
 

не  садржи битне недостатке.    

 



У другој фази стручне оцене понуде, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак је приступила испитивању понуде поднете од стране горе наведеног 

понуђача, а у погледу потпуног испуњавања свих техничких спецификација, 

односно утврђивању да ли је та понуда одговарајућа.              
 

 

За понуду поднету у предметном отвореном поступку јавне набавке од стране:  
 

понуђача Предузеће за производњу, промет, туризам, саобраћај и услуге експорт-

импорт ''АУТО ЧАЧАК'' ДОО, Чачак, из Чачка,   
 

Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да је 

одговарајућа ( Одговарајућа понуда - '' одговарајућа понуда је понуда која је 

благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке 

спецификације'' - чл. 3. ст. 1. тч. 32) Закона о јавним набавкама ).   

       

Након тога, Комисија за јавну набавку је приступила оцени прихватљивости поднете 

понуде од стране горе наведеног понуђача, односно утврђивању да ли је поднета 

понуда у предметном поступку јавне набавке мале вредности прихватљива, и том 

приликом утврдила је да понуда: 
 

понуђача Предузеће за производњу, промет, туризам, саобраћај и услуге експорт-

импорт ''АУТО ЧАЧАК'' ДОО, Чачак, из Чачка, понуда број 8869 од 23.11.2016. 

године, са укупно понуђеном ценом од 832.000,00 динара без ПДВ-а,  
 

не прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке мале 

вредности - процењена вредност од 833.333,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) 

садржана у Одлуци о покретању предметног поступка јавне набавке мале вредности             

( заводни / деловодни број код наручиоца 501/2016-ЈН од 16.11.2016. године ) и 

констатована у Записнику о отварању понуда ( заводни / деловодни број код наручиоца 

514/2016-ЈН од 24.11.2016. године ) и да иста не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача, па је на основу ових чињеница Комисија за јавну 

набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак утврдила да је ова понуда прихватљива             
( Прихватљива понуда - ''прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју 

наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, 

нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредости јавне набавке'' - чл. 3. ст. 1. тч. 33) Закона о јавним набавкама ).      
 
 

Имајући у виду наведено, да је у предметном поступку јавне набавке мале вредности 

поднета 1 ( једна ) прихватљива понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак није приступила рангирању понуда на основу примене критеријума за 

доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији 

( критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање 

понуда ) - НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.     
 

 

 

На основу изнетог, а у складу са чл. 107. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени 

гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да су испуњени услови за доделу уговора и 

предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора понуђачу Предузеће за 

производњу, промет, туризам, саобраћај и услуге експорт-импорт ''АУТО 

ЧАЧАК'' ДОО, Чачак, Улица Коњевићи бб, из Чачка, понуда број 8869 од 23.11.2016. 

године, са укупно понуђеном ценом од 832.000,00 динара без ПДВ-а.  



 
  

 

 


