
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ 

Дел. број: 3798-02/9  

Број JНМВ: 17/2018 

Датум : 20.01.2020. године 

Ш  А  Б  А  Ц 

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

68/2015) в.д. директор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац доноси: 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за 17. јавну набавку мале вредности 

за услуге одржавања заједничких електро-инсталација и реконструкцију главних разводних 

табли у стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура 

Шабац 

Уговор за 17. јавну набавку мале вредности за услуге одржавања заједничких електро-

инсталација и реконструкцију главних разводних табли у стамбеним зградама које су на 

одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац додељује се понуђачу „Електро 

Васић 015“, ул. Колонија Мачве бб, Шабац за понуду број 3798-02/6-1 од 20.01.2020. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 31.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

бр. 3798-02, за 17. јавну набавку мале вредности за услуге одржавања заједничких 

електро-инсталација и реконструкцију главних разводних табли у стамбеним зградама 

које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац. За наведену јавну 

набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa је једна понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке приступила је стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда бр. 

3798-02/8 од 20.01.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

1) Врста предмета јавне набавке: 

Добра  Услуге x Радови  

2) Подаци о јавној набавци: 

Редни број јавне набавке 17. 

Предмет јавне набавке 

услуге одржавања заједничких електро-

инсталација и реконструкцију главних разводних 

табли у стамбеним зградама које су на 

одржавању код Јавног предузећа 

Инфраструктура  Шабац  

Редни број из Плана набавки 1.2.5 

Износ планираних средстава за јавну 

набавку из апропријације у Програму 

пословања, односно Финансијском плану  

2.500.000,00 динара 

Подаци о апропријацији у Програму 

пословања за плаћање из Плана набавки 
449 

Врста поступка јавне набавке из Плана 

набавки 
јавна набавка мале вредности 

Процењена вредност јавне набавке (без 

ПДВ-а) 
2.500.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци (без 2.500.000,00 динара 



ПДВ-а) 

Вредност уговора о јавној набавци (са 

ПДВ-ом) 
понуђач није у систему ПДВ-а 

 

Разлог и оправданост ове јавне набавке је текуће одржавање стамбених зграда које су на 

одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац. Процењена вредност је 

утврђена на основу анализа цена у претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета. 

1) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) понуда. 

Основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде  Неблаговремене понуде 

 „Електро Васић 015“, ул. Колонија Мачве бб НЕМА 

 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 

одбијање и цена: 

 

Подносилац понуде  
Разлози за одбијање понуде и понуђена 

цена тих понуда  

  

 

3) Критеријум за оцењивање понуде је: 
- економски најповољнија понуда  х 

- најнижа понуђена цена   

 

Елементи критеријума економски најповољније понуде су: 

1. понуђена цена резервних делова 60 бодова 

2. понуђена цена радног сата 40 бодова 

   

 УКУПНО: 100 бодова 

Методологија вредновања елемената критеријума је: 

1. понуђена цена резервних делова: 

Понуда са најнижом укупном ценом резервних делова оствариће максимално 60 

бодова, а остале понуде ће се вредновати по следећој формули: 

B rd = 
C min 

x 60 
C prd 

где је: 

B rd – број бодова за понуђену цену резервних делова; 

             C min – најнижа понуђена цена резервних делова; 

             C prd – понуђена цена резервних делова чији се број бодова утврђује. 

2. понуђена цена радног сата: 



Максимално предвиђени број бодова за понуђену цену радног сата је 40, а остале 

понуде ће се вредновати по формули : 

B rs = 
C min 

x 40 
C prs 

где је: 

B rs – број бодова за понуђену цену радног сата; 

             C min – најнижа понуђена цена радног сата; 

             C prs – понуђена цена радног сата. 

 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

БОДОВИ 

(цена р. д.) 

БОДОВИ 

(цена р.с.) 

УКУПНО 

БОДОВА 

1. 
 „Електро Васић 015“, ул. 

Колонија Мачве бб 
60 40 100 

 

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 „Електро Васић 015“, ул. Колонија Мачве бб, за понуду бр. 3798-02/6-1 од 20.01.2020. 

године. 

 

Комисија је, после стручне оцене понуда, предложила да се уговор о јавној набавци 

додели понуђачу  „Електро Васић 015“, ул. Колонија Мачве бб, за понуду бр. 3798-02/6-

1 од 20.01.2020. године. 

5) Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођа: 

Да  Не х 

 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавне набавке, те је 

на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о 

јавној набавци додељује понуђачу „Електро Васић 015“, ул. Колонија Мачве бб, за 

понуду бр. 3798-02/6-1 од 20.01.2020. године. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана 

објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси  Наручиоцу, а 

копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки.   

                                                                              Јавно предузеће Инфраструктура Шабац: 

                                                                                ____________________________________ 

                                                                               в.д.    директор Владимир Радосављевић                                                                      

                                                                   

 


