
 

 

Наручилац ЈП Водоканал Бечеј 
Адреса Данила Киша 8/а 
Место  Бечеј 
Број  296 
Датум  10.04.2018.године 
 

На основу члана 108. и члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015),  директор ЈП „Водоканал“ Бечеј доноси следећу 

ОДЛУКУ 

о додели уговора у поступку јавне набавке – Набавка услуге регрутовања 

кадрова, шифра из ОРН 79620000 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА - Понуда групе понуђача: G2 Falcon 2017 doo, 

Bеоgrаd (носилац посла) и  Respect Legal dоо, Bеоgrаd, са понудом број 223 од 

03.04.2018.године на основу одређеног критеријума-„најнижа понуђена цена.“ 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 28.02.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности-Набавка услуге - Регрутовање кадрова, бр. ЈН II - 15/18. 

Конкурсна документација је јавно објављена на порталу Управе за јавне набавке и на сајту 

наручиоца. До истека рока за подношење понуда, примљене су 4 (четири) понуде, док 

неблаговремених понуда није било, како је и констатовано Записником о отварању 

понуда од 04.04.2018.године, под дел.бројем 288. 

Након отварања понуда, Комисија за ЈН II - 15/18 је приступила стручној оцени понуда и 

сачинила Извештај о стручној оцени, дана 10.04.2018.године, под дел.бројем 295, у 

којем се наводи следеће: 

 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Набавка услуге - Регрутовање кадрова, шифра из 
ОРН 79620000 

Редни број јавне набавке ЈН II-15/18 

Процењена вредност јавне 
набавке (без ПДВ-а) 

3.589.568,00 динара 

Вредност уговора о јавној 

набавци без ПДВ-а 
3.589.568,00 динара 

 

Укупан број примљених понуда је 4 (четири). Број под којим је понуда заведена, назив 

понуђача и тачно време пријема понуде, редоследом приспећа: 

 

Зав.број 

понуда          
Назив понуђача           

Датум 

пријема            
Час 

Неблагов

ремене 

понуде 



 

 

221 
Privrеdnо društvо Bulеvаr outstaffing dоо, 

Bеоgrаd 
03.04.2018 09:30 

Нема 

222 Империјал плус доо, Сомбор 03.04.2018 09:30 

223 

Група понуђача: G2 Falcon 2017 doo, Bеоgrаd 

(носилац посла) и  Respect Legal dоо, Bеоgrаd 03.04.2018 09:30 

224 Bulеvаr rеsursi HR dоо, Bеоgrаd 03.04.2018 09:30 

 
Чланом 107., став 1., ЗЈН, је предвиђено да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, 
пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.  
 
Прихватљива понуда, према члану 3., став 1., тачка 33), ЗЈН, је понуда која је благовремена, 
коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не 
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 
процењене вредности јавне набавке. Комисија за ЈН II-15/18  је утврдила да су све приспеле 
понуде прихватљиве, односно не садрже битне недостатке, одговарајуће су, те у складу са 
позивом и конкурсном документацијом за ЈН II-15/18. 
 
На основу критеријума за оцењивање понуда, према конкурсној документацији број ЈН II-
1/18- "најнижа понуђена цена", формирана је следећa ранг листа од прихватљивих понуда: 
  

РАНГ ЛИСТА 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив понуђача 

Понуђена цена у РСД 

без ПДВ-а 

221 
Privrеdnо društvо Bulеvаr outstaffing dоо, 

Bеоgrаd 
278.845,28 

222 Империјал плус доо, Сомбор 273.533,94 

223 
Група понуђача: G2 Falcon 2017 doo, Bеоgrаd 

(носилац посла) и  Respect Legal dоо, Bеоgrаd 
268.753,73 

224 Bulеvаr rеsursi HR dоо, Bеоgrаd 281.500,95 

 
Комисија за ЈН II-15/18  је након стручне оцене понуда констатовала да је у складу са 
чланом 85. ЗЈН, односно задатим критеријумом, најнижа понуђена цена, најповољнија 
понуда групе понуђача G2 Falcon 2017 doo, Bеоgrаd (носилац посла) и  Respect 
Legal dоо, Bеоgrаd, те комисија за ЈН II-15/18  предлаже одговорном лицу наручиоца да 
донесе одлуку о додели уговора са напред наведеном групом понуђача. 
 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је поднети Извештај Комисије за јавну набавку 

ЈН II-15/18, те је донета Одлука као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке наручиоца може се поднети Захтев за заштиту 

права, у року од 5 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки. 

           



 

 

 

    

    


