
ЈКП Чока  
Број: 1408 
Дана: 25.09.2017. године 
23320 Чока 
ул. Палих бораца бр. 5 
 
              На основу члана 39. , 108. и 112.став 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама (»Сл. 

Гласник РС« број 124/2012 , 14/2015 и 68/2016) и члана 51. Статута  Директор ЈКП Чока у 

складу са својим овлашћењима  дана 25.09.2017. године донео је следећу: 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

1. Kao економски најповољнија понуда за набавку добара ЈНМВ број 6/2017 опреме за 

обављање комуналне делатности: „новог мини багера гусеничара са кабином “ у Плану 

набавке ЈКП Чока за 2017. годину набавка jе предвиђена под редним бројем  1.1.3. под 

називом набавка мини багера са комплет кашиком. ОРН: 43200000 – 5  машине за 

земљане  радове и ископавање“  изабрана је понуда јединог понуђача „НС УНИОН 

ТЕХНИКА из Новог Сада ул. Мирослава Продановића Мицка бр. 6 . који је у својој понуди 

навео да  вредност  понуде без ПДВ-а износи 3.499.000,00 динара , са урачунатим ПДВ-ом 

износи  4.198.800,00 динара, рок и начин плаћања су по уговору, рок важења понуде 65 

дана , рок испоруке 1 дан , гарантни рок 36 месеци и удаљеност сервиса је 87 

километара. Понуђен је мини багер марке BOB CAT  модел Е 26. Понуда је 

благовремена, комплетна, не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке и 

садржи  све неопходно потребне елементе и оставрила је 100 пондера. 

2.  Сходно одредбама члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова се Одлука 

објављује на Порталу јавних набавки и интренет стараници наручиоца ЈКП Чока. 

3.  Сходно одредбама члана  112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама , обзиром да 
је поднета само једна понуда  са најповољнијим понуђачем закључиће се  одговарајући 
уговор о купопродаји. 
 

О б а р а з л о ж е њ е 

За јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 6/2017 процењене вредности од је 

4.166.167,00  (четиримилионастошездесетшестхиљадастошездесетседам и 00/100) динара 

без урачунатог ПДВ – а , за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности. 

Позив и конкурсна документација објављене су на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца ЈКП Чока. Наручилац је Јавно Комунално Предузеће Чока са 

седиштем у Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 ПИБ 101417500 мат. бр. 08148058. шифра 

делатности 36.00  текући рачун 355- 1007919 – 39 код “Војвођанске банке” а.д. Нови Сад  

Фил. Сента Екс. Чока. Предмет јавне набавке ЈНМВ број 6/2017 је набавка добара – 

опреме за обављање комуналне делатности: „новог мини багера гусеничара са кабином “ 

У Плану набавке ЈКП Чока за 2017. годину набавка jе предвиђена под редним бројем  



1.1.3. под називом набавка мини багера са комплет кашиком. ОРН: 43200000 – 5  машине 

за земљане  радове и ископавање“.Поступак отварања понуда спроведен је у 

просторијама седишта наручиоца у Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 дана 22.09.2017. године 

са почетком у 11,30 часова.  Отварање понуда спроводи Комисија за јавне набавке 

наручиоца ЈКП Чока (у даљем тексту : Комисија) именована Решењем Директора 

наручиоца број 1357/1 од дана 12.09.2017. године у саставу : Терхеш Ендре - председник 

– контакт особа , члан Миодраг Грбин –члан  и Гаврило Давидов дипл. правник - члан. 

Констатује се да je отварању понуда присуствоваo  представник понуђача  НС УНИОН 

ТЕХНИКА Нови Сад  Вла Томислав  који је поднео пуномоћје без броја од дана 18.09.2017. 

године. Констатује се да је отварању понуда није присуствовао Директор наручиоца. 

Благовремено односно до дана 22.09.2017. године до 11,00 часова примљена је једна 

једина понуда број 1400 понуђача НС УНИОН ТЕХНИКА Нови Сад  запримљена дана  

22.09.2017.године у  10,23 часова. Неблаговремених  понуда НИЈЕ БИЛО. 

Понуда  понуђача „НС УНИОН ТЕХНИКА  д.о.о. из Новог Сада  ул. Мирослава Продановића 

Мицка бр. 6.Оригинални број понуде је 1809/17 од дана 18.09.2017. године. Деловодни 

број наручиоца је 1400 и у деловодни протокол уведена је дана 22.09.2017. године у 

10,23 часова. У својој понуди понуђач је навео следеће: вредност понуде без ПДВ-а 

износи 3.499.000,00 динара , са урачунатим ПДВ-ом износи 4.198.800,00 динара ,рок и 

начин плаћања су по уговору, рок важења понуде 65 дана , рок испоруке 1 дан , гарантни 

рок 36 месеци и удаљеност сервиса је 87 километара. Понуђен је мини багер марке BOB 

CAT модел Е 26. Понуда је комплетна и није имала уочених недостатака. Примедби 

представника понуђача које се односе на поступак отварања понуда  није било. 

Представник понуђача  је преузео један примерак записника који је  у недостатаку 

примедби а у знак сагласности и потписао. Поступак отварања понуда завршен је у 12,00 

часова. 

Након отварања понуде Комисија је на својој седници анализирала приспелу понуду и 

утврдила следеће: Позив и конкурсна документација објављене су на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца ЈКП Чока.Конкурсну документацију преузело је 

више потенцијалних понуђача. Понуђачи  су преузели конкурсну докумнетацију и увидом 

у исту установили да се тражи мини багер гусеничар са кабином  одређених 

карактеристика  а понуђачи су  проучавајући  План јавних набавки ЈКП Чока за 2017. 

годину који је јавно објављен на Порталу јавних набавки  уочили  да ће цена у њиховим  

понудама  превазићи процењену вредност ове јавне набавке као и да мали багер таквих 

карактеристика немају нити могу у овом кратком року да набавке те своје понуде из тог 

разлога вероватно нису ни доставили.   

Анализирајући приспелу понуду јединог понуђача  Комисија је доделила понуђачу за  
понуђену цену  60 пондера. Гарантни рок од стране понуђача понуђен је на 3 године 
односно на 36 месеци  за што је понуда остварила  20 пондера  јер по конкурној 
докунетацији  је „Н“  број пондера за  36 месеци  и више оцењена  са 20 пондера. 
Сервис је понуђен  у Новом Саду на  удаљености од  87 км од седишта фирме 
наручиоца у Чоки на адреси  Палих бораца бр. 5  те је за удаљеност сревиса до 120 км 



додељено понућачу сходно конкурсној  докумнетацији  20 пондера.  Збир свих 
пондера понуђача износи 100 пондера. На основу свега до сада наведеног Комисија за 
јавне набавке ЈКП Чока  сачинила је РАНГ ЛИСТУ по којој је понуђач  НС УНИОН 
ТЕХНИКА из Новог Сада ул. Мирослава Продановића Мицка остварила 100 пондера.      
 
На основу свега до сада наведеног,  за избор најповољније понуде Комисија за јавне 
набавке ЈКП Чока  је у свој извештају Директору предузећа  предложила понуду 
јединог понуђача „НС УНИОН ТЕХНИКА из Новог Сада ул. Мирослава Продановића 
Мицка бр. 6. која је остварила 100 пондера.Понуда је комплетна, прихватљива и не 
превазилази износ  процењене  вредности  ове јавне набавке  те је стога  одлучено 
као у диспозитиву.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  На основу члана 149. став 1. и 6. Закона о јавним 
набавкама  против ове  Одлуке  понуђач може уложити Захтев за заштиту права и 
исти поднети наручиоцу,  а копију истовремено диставити Републичкој комисији у року 
од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.  
 
Доставити и објавити:   
1. НС УНИОН ТЕХНИКА  ул. Мирослава Продановића Мицка бр. 6. 21000  Нови Сад. 
2. На Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  
3.  Архиви.                                                       
 
                                 
                                                                                    Наручилац  ЈКП Чока  
                                                                                                    Директор   
                                                                                            Вукоман  Матовић 
 
 
 

 

 
 

 


