
  

Република Србија  

ОПШТИНА  ПОЖЕГА 

Општинска управа  

Одељење за инвестиције,  

јавне набавке и развојне пројекте 

Број: 404-1-7-п.п.1/2020 

Датум: 16.07.2020. године 

Јавна набавка број: 1.1.7/2020 

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке(бр.1.1.7/2020)  број  404-1-7-п.п.1/2020од 

23.06.2020. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије за јавну 

набавку број 404-1-7-п.п.1/2020 од 16.07.2020. године, а у складу са чланом 108. став 1 и 3 ЗЈН („Сл. 

гласник РС“ број 124/12,14/2015 и 68/2015) доносим следећу: 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку Набавка пакета за потребе интерно расељених лица -

Машина за шивење и вез понуђачу: МИЛАН МИЈАЈЛОВИЋ ПР ТРГОВИНА И ПОПРАВКА 

ШИВАЋИХ МАШИНА СВЕТ ШИВЕЊА БЕОГРАД Јурија Гагарина 229/80 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 23.06.2020. године донео Одлуку о покретању  поступка  јавнe набавкe мале 

вредности - Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица 

(пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) 

 У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-1-7-п.п.1/2020 од  16.07.2020. године Комисија за јавну 

набавку констатовала је следеће: 

 

Предмет јавне набавке: Набавка пакета за потребе интерно расељених лица -Машина за 

шивење и вез. 

Назив и ознака из општег речника набавке: -42715000-Машине за шивење. 

 

Процењена вредност јавне набавке:Укупна вредност набавке процењује се на  166.666,66 динара. 

 

Критеријум: најнижа понуђена цена. 

 

Јавна набавка се спроводи у  поступку јавне набавке мале вредности  по јавном позиву објављеном 

дана   29.06.2020. године, на Порталу јавних набавки, интернет адреса:   http://www.portal.ujn.gov.rs/ и 

на интернет страници наручиоца: http://www.pozega.org.rs/.  
 

Рок за подношење понуда:16.07.2020. године. до 10 часова. 

 

 

Јавно отварање понуда обављено је дана 16.07. године у 12 часова, у просторијама Наручиоца, Трг 

Слободе бр.9.  

 

 

3) Благовремено, тј. до дана 16.07.2020. године до 10 часова, примљена је једна понуда и 
то: 
 
   број под 
којим је 
понуда 
заведена 
код 

назив или шифра 
понуђача 

 

   датум        
пријема 

 

    час 
 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.pozega.org.rs/


  

наручиоца 
404-1-7-

п.п.1/2020-

1 

МИЛАН МИЈАЈЛОВИЋ 

ПР ТРГОВИНА И 

ПОПРАВКА ШИВАЋИХ 

МАШИНА СВЕТ 

ШИВЕЊА БЕОГРАД 

Јурија Гагарина 229/80 

09.07.2020. 

године 

09,30 

 

5) Комисија за јавну набавку извршила је преглед и стручну оцену приспеле понуде и утврдила 

следеће: 

 

 

- Понуђач МИЛАН МИЈАЈЛОВИЋ ПР ТРГОВИНА И ПОПРАВКА ШИВАЋИХ МАШИНА СВЕТ 

ШИВЕЊА БЕОГРАД Јурија Гагарина 229/80 , доставио је доказе тражене конкурсном 

документацијом.Понуђена цена је 164.000,00 динара без пдв-а , одн. 164.000,00 динара са пдв-ом. 

 

Понуда је оцењена као прихватљива, па Комисија предлаже Наручиоцу да додели уговор понуђачу 

МИЛАН МИЈАЈЛОВИЋ ПР ТРГОВИНА И ПОПРАВКА ШИВАЋИХ МАШИНА СВЕТ ШИВЕЊА 

БЕОГРАД Јурија Гагарина 229/80. 

 

 

6) Понуђач ће самостално извршити испоруку, без ангажовања подизвођача. 

 

На основу законског овлашћења одговорно лице Наручиоца је на основу Извештаја 

Комисије за спровођење јавне набавке и стручне оцене понуда донело Одлуку као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права 

у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки . Захтев се подноси 

наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки. 

 
                                                                                                                      НАЧЕЛНИК 

Мирослав Ковачевић 

                    _______________________ 

 

 

 


