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КРАГУ.IЕВАЦ 

ИЗВЕШТАЈ 

о спроведеном поступку набавке - набавка добара - репрезентација 

1. У складу са чланом 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

број 91/2019; у даљем тексту: Закон), на предметну набавку не примењују се 

одредбе Закона. Процењена вредност набавке (без ПДВ-а) износи 900.000,00 

динара на годишњем нивоу и предвиђена је Планом јавних набавки Факултета 

инжењерских наука. Средства за реализацију наведене набавке обезбеђена су и 

усклађена са средствима која су намењена за ту намену у усвојеном финансијском 

плану за 2020. годину, у складу са Одлуком Савета ФИН-а 

2. Марија Петровић, службеник за јавне набавке, извршила је испитивања и 

истраживање тржишта, и утврдила да се извођење предметне набавке могу 

набавити на тржишту у оквиру процењене вредности набавке. С тим у вези, упућен 

је телефонски позив понуђачима, и послат позив за подношење понуда маилом, 

који обављају делатност која је предмет набавке и која су према сазнањима 

наручиоца способна да изврше набавку да поднесу понуде, да доставе понуде у 

складу са условима наведеним у позиву, и то: 



Редни 
Назив/име понуђача 

број 

1. Трнава промет д.о.о 

2. Метро cash and carry 
1 

3. Темпо центар 

3. Утврђено је да пристигле понуде испуњавају квантитативне и квалитативне услове 

наведене у позиву, те су рангиране на основу укупне цене 

-
Укупна цена без Укупна цена са 

Ред. 
ПДВ-а ПДВ-ом 

број 
Понуђач 

1. Трнава промет 476.907,86 569.820,01 
2. Метоо cash and carry 720.907,50 865.089,00 
3. Темпо центар / / 

4. Сходно наведеном, предлаже се да се уговор на годишњем нивоу односно до 

урошка предвиђених средстава за дату набавку у плану јавних набавки потпише са 

понуђачем: 

пун назив: Трнава промет д.о.о 

адреса: Интернационалних бригада бб 
Крагујевац 

Порески број: 101223948 

Белешку сачинила: 

с1! /J&f. 6 6 v-
Марија Петровић, службеник за јавне набавке 


