
Дом здравља Нови Пазар 

Нови Пазар, Генерала Живковића 1 

Број: 3253 

Датум:27.11.2017 

 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12 и 14/15) и Извештаја о 

стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број3251 oд 27.11.2017.г., директор дома здравља Нови 

Пазар доноси 

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку бр.1.27, чији је предмет набавка услуга- превоз 

радника на посао и са посла ОРН: 60100000 – Дрмски превоз, додељује се: 

1. Уговор о јавној набавци:  

понуђачу: HK,, Sandžaktrans -Putnički saobraćaj “doo, Omladinskih brigade  bb – autobuska stanica Novi Pazar,; 

на основу понуде број: 257 од 24.11.2017.године. 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Наручилац Дом здравља Нови Пазар, 17.11.2017.г., донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, број 3164 за јавну набавку услуга – превоз радника на посао и са посла , JНМВ бр.1.2.7-

2017 

 

Дана 17.11.2017.г. наручилац је објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на 

Порталу јавних набавки. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла  1 понуда . Након извршеног 

отварања понуда  Комисија за ЈН приступила je стручној оцени понуда и саставила извештај број 3251 од 

27.11.2017.г., у коме је констатовала следеће: 

 

1. Врста предмета јавне набавке: Добра 

 

2. Подаци о јавној набавци: 

 Врста поступка: јнмв 

 Предмет јавне набавке: превоз радника на посао и са посла  

 Oзнака из општег речника набавки: 60100000 – Дрмски превоз 
 Редни број јавне набавке: 1.2.7 

 Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 3.248.620.00  динара 

 

 Вредност уговора о јавној набавци: 3.248.620.00  динарабез ПДВ-а  

 Средства су обезбеђена на конту: 413151 у финансијском плану дома здравља Нови Пазар 

   Наручилац: Дом здравља Нови Пазар спроводи самостално поступак јавне набавке. 

 

3.Основни подаци о понуђачима  



Благовремено, до 27.11.20117.г. до 10.00 часова, примљене су понуде: 

HK,, Sandžaktrans -Putnički saobraćaj “doo Омладинска бб-аутобуска станица, 36300 Нови Пазар 
 

 

 

5. Комисија за јавну набавку констатовала је : 

Да је  обезбеђена конкуренција. 

 

6.Критеријуми за доделу уговора 
Дом здравља  доделиће уговор применом критеријума Најнижа понуђена цена..  

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима:  

  "најнижа понуђена цена " 

 

Елементи критеријума су: 

 

Цена ................................................................100 пондера 

 

Цена:  

 

Код овог критеријума упоређује се понуђена цена из понуде 

Понуда са најнижом ценом добија 100 пондера а остале се вреднују по формули: 

 

                                  најнижа цена x 100  

                        Ц= --------------------------------- 

                             цена појединачне понуде  

 

 

Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале. 

Комисија за ЈН је, разматрајући примљене понуде применом критеријума најнижа понуђена цена и на 

основу стручне оцене понуда, утврдила ранг листу понуђача за предметне партије, дате као посебан 

прилог:  

Ранг листа понуђача за набавку превоз радника на посао и са посла  - ЈНМВ бр. 1.2.7-2017 

 

1. HK,, Sandžaktrans -Putnički saobraćaj “doo Омладинска бб-Аутобуска станица, 36300 Нови Пазар,            
100     пондера  

 

7. Ако је поднета само једна понуда, мишљење Комисије за ЈН и предлог мера које треба предузети да се 

обезбеди конкуренција у поступку: 

 



Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Јавних набавки, интернет страници наручиоца, а 

Конкурсна документација истовремено на Порталу Јавних набавки . 

Комисија за ЈН је мишљења да су у предметном поступку предузете неопходне мере у циљу обезбеђења 

конкуренције.  

8.Називи понуђача којима се додељује уговор  

По извршеном рангирању и стручној оцени понуда, Комисија за ЈН припремила је предлог Одлуке о 

додели уговора и доставила га надлежном органу на усвајање. 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за ЈН, дат у Извештају о стручној оцени 

понуда број 3251 од 27.112017. на износ од 85.338.11 

 

Вредност уговор ЈН   пшревоз радника на посао и са посла бр 1.2.7/2017 је: 3.248.620.00  динарабез 

ПДВ-а 

 

Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.1.2.7-2017 Превоз радника на посао и са посла, објављена је на 

порталу јавних набавки и на интернет страници Дома здравља Нови Пазар.  

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од 

дана њеног пријема, сходно одредбама члана 149. ЗЈН. 

 

    Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију 

                                                                                                         Дом здравља Нови Пазар 

                                                              Директор, др Ервин Ћоровић 

 

 

 

 


