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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015,68/2015 у 

даљем тексту: Закон), в.д директор ЈП Путничко пристаниште и марина “Апатин” доноси: 

 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

 Уговор за јавну набавку - услуга  бр. 1/2018   – Услуге агенције за уступање људских ресурса 

додељује се понуђачу ИМПЕРИЈАЛ ПЛУС Д.О.О Вујадина Секулића 47, 25000 Сомбор 

 

Образложење 

 

 

 Наручилац ЈП Путничко пристаниште и марина “Апатин” је спровела поступак јавне набавке мале 

вредности  –  редни бр. 1/2018  , а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 

39-i/2018 од дана 20.04.2018. године. 

 У смислу члана 57. Закона, дана 24.04.2018. године позив за подношење понуда и конкурсна 

документација објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. Рок за достављање 

понуда је био до 03.05.2018. године до 12,00 часова.  

 Благовремено су пристигле понуде следећег понуђача:  

1. ДИВ ДОО за производњу, трговину и услуге, Апатин, Раде Кончара 76/а 

 

2. ИМПЕРИЈАЛ ПЛУС Д.О.О Вујадина Секулића 47, 25000 Сомбор  

 

 

Поступак отварања понуда вођен је дана  03.05.2018. године са почетком у 12,30 часова. 

  

 Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуде и сачинио извештај о њој. 

 

 У извештају о стручној оцени понуде, бр. 39-i/2018 од дана 08.05.2018. године, констатовано је 

следеће: 

  

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

набавка услуга – бр. 1/2018  , Услуге агенције за уступање људских ресурса  

Назив и ознака из општег речника набавки: 79900000 – Разне пословне и са пословањем 

повезане 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ –а): 1.500.000,00 динара 

 

2. Укупно је пристигло две понуде и то:  



ДИВ ДОО за производњу, трговину и услуге, Апатин, Раде Кончара 76/а 

 

ИМПЕРИЈАЛ ПЛУС Д.О.О Вујадина Секулића 47, 25000 Сомбор 

 

3. Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ 
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 1/2018   – Услуге агенције за уступање људских 

ресурса донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ 

 

Р.бр. Назив понуђача  Понуђена цена  

без ПДВ - а 

Понуђена цена  

са ПДВ - ом 

1. ИМПЕРИЈАЛ ПЛУС Д.О.О Вујадина 

Секулића 47, 25000 Сомбор 

488,08 динара без ПДВ-а 

два радника/час 

244,04 динара без ПДВ-а 

један радник/час 

585,70 динара са ПДВ-ом два 

радника/час 

293,85 динара са ПДВ-ом један 

радник/час 

2. ДИВ ДОО за производњу, трговину и 

услуге, Апатин, Раде Кончара 76/а 

268,25 динара без ПДВ-а 

један радник/час 

536,5 динара без ПДВ-а 

два радника/час 

321,90 динара са ПДВ-ом један 

радник/час 

643,8 динара са ПДВ-ом два 

радника/час 

 

 

4. Назив понуђача коме се додељује уговор 

 Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија  понуда ИМПЕРИЈАЛ ПЛУС 

Д.О.О Вујадина Секулића 47, 25000 Сомбор 

 На основу изнетог Комисија предлаже наручиоцу да се уговор додели горе наведеном  

понуђачу. 

 

 На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

 Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права 

у року од 5(пет) дана од дана објављивања исте, на начин предвиђен чланом 149. Закона. 

 

 

 

в.д.  Директор 

                                                                                                         Љиљана Крец  

                                                    _________________________ 


