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Наручилац ЈП“Јединство“ 
 
Адреса Дунавска 15 
 
Место Кладово 
 
Број одлуке 13-07/19 
 
Датум 24.12.2019. 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, в.д.директор доноси:  
 
 
 

ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 
1. У отвореном поступку јавне набавке: услуге превоза угља редни број ВО-
3/20, Уговор се додељује понуђачу    TRANS-KOMERC DOO VALJEVO који је 
поднео понуду бр. 1/2019 од 17.12.2019.године, на износ од  1.701.000,00  динара.  
 
2. Процењена вредност предметне јавне набавке је 2.000.000,00 динара и 
предвиђена је Планом пословања ЈП„Јединство“ Кладово за 2020. годину на 
позицији превоз угља. 
 
3. Одлуку о додели уговора објавити на порталу и на својој интернет страници 
у року од три дана од дана доношења Одлуке, сходно члану 108. став 5. Закона о 
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр.68/15). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је дана 15.11.2019. године донео одлуку о покретању јавне набавке у 
отвореном поступку за набавку услуга: превоза угља  редни број ВО-3/20. 
Истовремено са доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке донето је 
и Решење о образовању Комисије за јавну набавку . 
Комисија за предметну јавну набавку је у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, сачинила 
Конкурсну документацију и Позив за подношење понуда и исти објавила на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници: www.jpjedinstvo.rs.   
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До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1  понуда. 
 

TRANS-KOMERC DOO VALJEVO 
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда редни број 13-06/19 од  24.12.2019. године, 
Комисија за јавне набавке је констататовала следеће: 
   
Комисија за предметну јавну набавку је сачинила Записник о отварању понуда број 
12-05/19 од 23.12.2019.године , и исти понуђачу TRANS-KOMERC DOO VALJEVO 
доставила поштом. 
 
При стручној оцени понуда комисија констатује следеће: 
- Понуда понуђача TRANS-KOMERC DOO VALJEVO број 1/2019 од 
17.12.2019.године  са понуђеном ценом од 1.701.000,00 дин. и условима плаћања од 
45 је благовремена ,одговарајућа и прихватљива .  
 
Критеријум за избор најповољније понуде је »економски најповољнија понуда«. 

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене 
критеријума економски најповољније понуде: 

1. елемент критеријума  понуђена цена                  број пондера     90 
2. елемент критеријума услови плаћања              број пондера     10 

 
Ранг листа понуђача применом критеријума »економски најповољнија понуда« : 
 
                Елементи        
                критеријума 
 
      Назив 
      Понуђача 

цена Услови  
плаћања укупно 

1. TRANS-KOMERC DOO 
VALJEVO 90 10 100 

 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 
понуђача 
 

TRANS-KOMERC DOO VALJEVO 
 
Имајући у виду напред наведено Комисија предлаже Директору да донесе Одлуку о 
додели Уговора  TRANS-KOMERC DOO VALJEVO 
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Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о 
додели Уговора понуђачу  TRANS-KOMERC DOO VALJEVO. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 10 дана од дана објаве на порталу ЈН. 
 
 
 
 
 

Одговорно лице: 
Директор 

Драган Вујовић 
 

 


