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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015 ), и сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број 
133/20 од 30.06.2020.  године, директор ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“Пећинци 
доноси 
 

O Д Л У К У 
О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

за јавну набавку бр. 9/20 
путнички аутомобил 

 
 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ групи понуђача коју чине „Ауто кућа Секулић ДОО , Краља 
Петра I 33 а 21223 Ветерник  и „OTP Leasing Srbija doo, Булевар Зорана Ђинђића 50а/ б 
Нови Београд чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем 125/20 од 29.06.2020 
године ( код Понуђача број 275 од 26.06.2020.године  ), са понуђеном ценом од 9.655,41 €  
без ПДВ , односно 11.586,49 €  са ПДВ  оцењена као најповољнија. 
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 133/20 од 30.06.2020. године који је 
сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: 97/20 од 19.06.2020. године.  

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац: ЈКП „ водовод и канализација“Пећинци, Инд.зона, Орачко поље бб Пећинци. 
 
Редни број јавне набавке из Плана јавних набавки: 1.2.7 
 
Предмет јавне набавке: набавка добара – Путнички аутомобил путем финансијског 
лизинга на 60 месецa. 
 
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 
 
Процењена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ. 
 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 19.06.2020.године 

 
Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена 
 
Благовремено тј. до дана 29.06.2020. године до 09.00 часова пристигла је једна понуда и 
то: 
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Неблаговремених понуда није било. 
 
Комисија за јавну набавку образована Решењем број 97/20 од 19.06.2020. године 

спровела је поступак отварања понуда у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ 
Пећинци, Јована Негушевића бр.1, дана 29.06.2020. године са почетком у 09,30 часова, о 
чему је сачињен Записник о отварању понуда од 29.06.2020. године, који је уручен 
присутном овлашћеном представнику понуђача. 

 
Комисија за јавну набавку спровела је поступак оцењивања понуда и у Извештају о 

стручној оцени понуда број 133/20 од 30.06.2020. године, констатовала следеће:  
 

Понуда заведена код Наручиоца под бројем 125/20 од 29.06.2020. године 
групе понуђача Ауто кућа Секулић ДОО , Краља Петра I 33 а 21223 
Ветерник  и „OTP Leasing  Srbija doo, Булевар Зорана Ђинђића 50а/ б Нови 
Београд, понуда број 275 од 26.06.2020. године, са понуђеном ценом од 
9.655,41 €  без ПДВ, односно 11.586,49 €  са ПДВ – испуњава  обавезне 
услове у складу са Законом о јавним набавкама и додатне услове 
предвиђене  конкурсном документацијом. 
 
. 
 

Понуђено добро:  
 

Путничко возило 

Произвођач Dacia 

Марка Dacia 

Тип Logan MCV essential 1,0SCe 75 

Год. производње 2019 godina 

 
  

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда групе понуђача коју чине „Ауто кућа 
Секулић ДОО , Краља Петра I 33 а 21223 Ветерник 
 

и „OTP Leasing  Srbija doo, Булевар Зорана Ђинђића 560а/ б Нови Београд, понуда 
број 125/20 од 29.06.2020. године – прихватљива. 

 

Број понуде 
заведен код 
Наручиоца 

Назив и адреса понуђача  
Датум 

пријема 
Време 

пријема 

97/18 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА групе понуђача 
Ауто кућа Секулић ДОО, Краља Петра I33 а 
21223 Ветерник 
и 
OTP Leasing  Srbija doo, Булевар Зорана 
Ђинђића 50а/ б Нови Београд 

29.06.2020г
. 

 
08:30 ч 



 
 

3 / 3 
 

Након спроведеног поступка прегледа и оцене понуде, Комисија за јавну набавку је 

извршила рачунску контролу  и констатовала да понуде не садрже рачунску грешку. 

На основу критеријума најнижа понуђена цена, Комисија за јавну набавку је 
извршила рангирање прихватљивих понуда и формирала следећу ранг листу: 

 

Ранг Назив понуђача Понуђена цена (без ПДВ) 

1 

Група понуђача коју чине 
 
Ауто кућа Секулић ДОО, Краља Петра I33 а 21223 
Ветерник 
и 
   OTP Leasing Srbija doo, Булевар Зорана Ђинђића 
50а/ б Нови Београд 
 

9.655,41 еура 
Односно  

11.586,49 еура 
(са трошковима лизинга) 

 

   OTP Leasing Srbija doo, Булевар Зорана Ђинђића 50а/ б Нови Београд, понуда број 
125/20 од 29.06.2020 године – најповољнија. 
 

  OTP Leasing  Srbija doo, Булевар Зорана Ђинђића 48 б Нови Београд, понуда број 125/20 
од 29.06.2020. године, са понуђеном ценом од 9.655,41 € без ПДВ, односно 11.586,49 €  са 
ПДВ. 

 
 
 Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку и 
донело одлуку као у диспозитиву, 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за 
заштиту права  Наручиоцу, у року од пет дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних 
набавки. Копију захтева за заштиту права, истовремено доставити Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 

Д И Р Е К Т О Р 

          Драгољуб Војкић 

 

   ______________________________ 

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда групе понуђача коју чине  
Ауто кућа Секулић ДОО, Краља Петра I33 а 21223 Ветерник 
и 

У складу са изнетим, Комисија за јавну набавку је предложила Наручиоцу да донесе 
одлуку о додели уговора и закључи уговор о набавци путничког аутомобила путем 
финансијског лизинга, са групом понуђача коју чине „Ауто кућа Секулић ДОО, Краља 
Петра I33 а 21223 Ветерник  
и 


