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         РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
                Технички ремонтни завод 
           НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 
                             Бр.2346-7 
                           19.6.2019. 
                  К Р А Г У Ј Е В А Ц 
 
 
На основу члана 125 став 4 тачка 3 у вези са чланом 126 Правилника о материјалном 
пословању у МО и ВС („Службени војни лист“ број 29/14, 9/17 и 34/18), доносим дана 
14.6.2019. године, 
 

ОДЛУКУ 
о реализацији набавке непосредном погодбом 

 
 

1. У поступку набавке 15 комада апарата за воду (Water cooler)- истакачи који могу да греју, 
хладе, истачу пијаћу воду (компресорски), број нававке 207/19, по критеријуму најнижа 
понуђена цена прихвата се понуда привредног друштва Ла фантана ДОО Београд, која се 
састоји од пакета услуга и то: 
-Бесплатно коришћење 15 компресорска Water cooler апарата уз куповину боца воде 
запремине 19 литара по цени од 240 динара без ПДВ-а, 
-Бесплатну обуку за коришћење Water cooler апарата, 
-Санитизацију Water cooler апарата на 6 месеци гратис, 
-Бесплатан сервис и одржавање 
-Амбалажу на бесплатно коришћење. 
-Роком испоруке 48 h од наручивања 
-Издавањем фактуре на крају месеца уз валуту плаћања од 45 дана. 
 
Ради обезбеђивања пијаће воде на дужи временски период повећава се процењена вредност 
набавке са 250.000,00 динара на 499.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
2. У овом поступку неће бити издавана наруџбеница већ ће бити закључен Уговор са 
привредним друштвом Ла Фантана ДОО Београд којим ће бити регулисани сви битни 
елементи (цена, предмет, рок испоруке, начин испоруке, начин плаћања, одржавање, мењање 
балона воде) који у свему морају одговарати условима из понуде. 
 
3. За обезбеђивање локације и позиционирање апарата за воду у кругу ТРЗ Крагујевац, и 
поручивања одговарајуће количине балона воде на недељном или месечном нивоу одговоран 
је начелник Сектора општих послова. 
 

Образложење 
ТРЗ Крагујевац покренуо је поступак набавке 15 комада апарата (Water cooler) истакачи који 
могу да греју, хладе, истачу, пијаћу воду (компресорски) како би својим радницима 
обезбедио пијаћу воду. Након детаљне процене измењена је процењена вредност набавке 



тако да је уместо предвиђених 250.000,00 динара повећана вредност на 499.000,00 динара без 
ПДВ-а, како би се обезбедила одговарајућа количина воде за 400 радника ТРЗ Крагујевац. 
Комисија формирана решењем директора број 2346-2 од 20.5.2019. године, испитивајући 
тржиште контактирала је више потенцијалних привредних друштава који би могли извршити 
испоруку предметних добара. Позив за подношење понуда објављен је и на интернет 
страници наручиоца. 
У овом поступку пристигле су две понуде и то од стране Привредног друштва Ла Фантана 
ДОО Београд и привредног друштва Књаз Милош Натура ДОО Београд: 
1. Привредно друштво Ла Фантана ДОО Београд доставило је најпре понуду која је заведена 
под бројем 2625-1 од 6.6.2019. године, након чега је достављена коригована понуда заведена 
под бројем 2346-5 од 10.6.2019. године којим се повлачи понуда 2625-1 од 6.6.2019. године. 

У својој понуди понудили су пакет услуга који се састоји од  
Бесплатног коришћење 15 компресорских Water cooler апарата уз куповину боца воде 
запремине 19 литара по цени од 240 динара без ПДВ-а, 
-Бесплатну обуку за коришћење Water cooler апарата, 
-Санитизацију Water cooler апарата на 6 месеци гратис, 
-Бесплатан сервис и одржавање 
-Амбалажу на бесплатно коришћење. 
-Роком испоруке 48 h од наручивања 
-Издавањем фактуре на крају месеца уз валуту плаћања од 45 дана. 
2. Привредно друштво Књаз Милош Натура ДОО Београд доставило је своју понуду  број 
2346-4 од 10.6.2019. године која се односи на куповину апарата са следећим елементима: 
 

Ред. 
бр. Н а з и в Ј/М Кол. Цена/јм 

без Пдв-а 

1 
Апарати за воду (Water cooler) – истакачи који 
могу да греју, хладе, истачу пијаћу воду 
(компресорски) 

ком 15 18.000,00 

Укупно без ПДВ-а 270.000,00 динара 

ПДВ, __20_____% 54.000,00 динара 

Укупно са ПДВ-ом 324.000,00 динара 
Услови испоруке: Услови плаћања: 

Рок: 7 дана Рок (не краћи од 30 дана): 30 дана 
Начин (Франко куипц о 
трошку продавца: ДА      Начин:Вирман ДА 

Гаранција произвођача ДА Друго:  

Даље у својој понуди Књаз Милош Натура ДОО наводи да је много квалитетније и 
повољнија понуда која се односи на бесплатно коришћење апарата уз куповину воде у 
балонима те су били слободни да ТРЗ Крагујевац као наручиоцу представе и понуду која се 
састоји од : 

-Бесплатног коришћење апарата уз куповину балона воде запремине 18,9 литара по цени од 
320 динара по балону, без ПДВ-а. 
-Бесплатне испоруке и инсталирање апаратау складу са договореним термином, 
-Испоруком у року од једног дана од дана поруџбине или према потреби у складу са 
договореном динамиком. 



- Бесплатног отклањања функционалих кварова. 

- Периодичне санитизације која се обавља 3 пута годишње по цени од 600,00 динара без 
ПДВ-а 

Након детаљне анализе ТРЗ Крагујевац као наручилац одлучио је да прихвати много 
повољнију понуду која се односи на бесплатно достављање 15 апарата за воду уз куповину 
балона воде, те је применом критеријума најнижа понуђена цена прихватио понуду понуђача 
Ла Фантана ДОО Београд који нуди воду у балонима запремине 19 литара по цени од 240 
динара без ПДВ-а, повећавајући процењену вредност набавке са 250.000,00 динара на 
499.000,00 динара без ПДВ-а, у свему као у диспозитиву одлуке под 1. 

У складу са чланом 126 Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („Службени 
војни лист“ број  29/14, 9/17 и 34/18) ТРЗ Крагујевац ће уместо наруџбенице са привредним 
друштвом Ла Фантана ДОО Београд закључити уговор којим ће бити регулисани сви битни 
елементи (цена, предмет, рок испоруке, начин испоруке, начин плаћања, одржавање, мењање 
балона воде) који не смеју одступати од услова предвиђених понудом, а све као у 
диспозитиву одлуке под  2. 

За обезбеђивање локације и позиционирање апарата за воду у кругу ТРЗ Крагујевац, и 
поручивања одговарајуће количине балона воде на недељном или месечном нивоу одговоран 
је начелник Сектора општих послова, као у диспозитиву одлуке под 3. 
 

ДМ   
                                                                                                                      ДИРЕКТОР 
                                                                                                  потпуковник 
                                                                                                  сц Расим Цириковић, дипл.инж. 

 
 


