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ЗАПИСНИК 
о отварању понуда у поступку прикупљања затворених понуда за продају  

два виљушкара по Одлуци Надзорног одбора бр. II-13/2020 од 01.09.2020. године  
и Решењу Комисије за давање сагласности Министарства привреде  

бр. 400-00-2821/2020-05-477/03-1809 од 18.09.2020. године, 
а на основу Јавног позива број III1 -20/2020 од 21.09.2020.године 

 
 Отварање понуда спроведено је дана 02.10.2020.  године са почетком у 10:00 часова у 
у седишту Крушик-Пластика а.д. Осечина (Продавац) у ул. П.Ј. Комирићанца 35, Осечина, 
Осечина, сала за састанке - Управна зграда I спрат. 

Отварање понуда извршила је Комисија за спровођење поступка и вредновање 
затворених понуда и избор најповољнијег понуђача ради продаје два виљушкара (један 
марке INDOS, носивости 3 тоне, година производње 1985 и један неисправан виљушкар 
марке INDOS, носивости 2,5 тоне, година производње 1984) у саставу:   

1. Зоран Петровић, председник Комисије, 
2. Драган Петровић, члан Комисије и 
3. Славољуб Томић, члан Комисије. 
Записничар Златија Миличић, секретар Друштва.  
Отварању нису присуствовали представници понуђача нити друга лица. 
Благовремено, тј. до дана 02.10.2020. године у 09:30 часова, понуде су доставили 

следећи понуђачи: 
1. Зоран Мићић из Осечине (28.09.2020.), 
2. Крстивој Симић из Бастава (29.09.2020.), 
3. Зоран Гавриловић из Осечине (30.09.2020.), 
4. СЗР ЈОМА ПЛАСТА Осечина Секулић Јово ПР (02.10.2020. у 8,00 часова), 
5. Мирјана Ђорђевић Предузетник Радња за прераду пластике ЧАБАР-ПЛАСТ 

Плужац (02.10.2020. у 8,30 часова),  
6. Ђорђе Јевтић из Осечине, (02.10.2020. у 8,35 часова) и 
7. Душко Милошевић из Остружња(02.10.2020. у 9,00 часова).      

 
Неблаговремених  понуда није било. 
Пре отварања понуда Комисија констатује да је понуђач Зоран Мићић из Осечине, 

30.09.2020. године након предаје понуде поднео потписану писану изјаву у којој обавештава 
да одустаје од понуде за виљушкар под ред.бр. 2., а остаје при понуди за виљушкар под 
ред.бр. 1. 
 

Комисија је приступила отварању понуда по редоследу приспећа и констатовала да 
све понуде садрже обавезне елементе тражене јавним позивом, односно немају недостатке , 
па након што је председник Комисије гласно прочитао све понуде, а остали чланови 
извршили увид у исте, консатује се да је: 

1. Понуђач Зоран Мићић из Осечине за  виљушкар под ред.бр. 1. понудио цену од 
150.000,00 динара,  

2. Понуђач Крстивој Симић из Бастава за виљушкар под ред.бр. 1. понудио цену од 
169.000,00 динара, 

3. Понуђач Зоран Гавриловић из Осечине за виљушкар под ред.бр. 1. понудио цену 
од 162.000,00 динара, 

4. Понуђач СЗР ЈОМА ПЛАСТА Осечина Секулић Јово ПР за виљушкар под ред.бр. 
1. понудио цену од 215.000,00 динара, 
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5. Понуђач Мирјана Ђорђевић Предузетник Радња за прераду пластике ЧАБАР-
ПЛАСТ Плужац за виљушкар под ред.бр. 1. понудио цену од 120.000,00 динара, а 
за виљушкар под ред.бр. 2. цену од 100.000,00 динара, 

6. Понуђач Ђорђе Јевтић из Осечине за виљушкар под ред.бр. 1. понудио цену од 
119.000,00 динара 

7. Понуђач Душко Милошевић из Остружња за виљушкар под ред.бр. 1. понудио 
цену од 220.000,00 динара. 
 

Констатује се да су цене без ПДВ како је позивом и наглашено, а да је једини 
критеријум за вредновање понуда највиша понуђена цена, те Комисија утврђује ранг листе 
понуђача: 

I 
За виљушкар ред.бр.1: 

1. Душко Милошевић из Остружња са ценом од 220.000,00 динара; 
2. СЗР ЈОМА ПЛАСТА Осечина Секулић Јово ПР са ценом од 215.000,00 динара; 
3. Крстивој Симић из Бастава са ценом од 169.000,00 динара; 
4. Зоран Гавриловић из Осечине са ценом од 162.000,00 динара; 
5. Мирјана Ђорђевић Предузетник Радња за прераду пластике ЧАБАР-ПЛАСТ Плужац 

са ценом од 120.000,00 динара,  
6. Зоран Мићић из Осечине са ценом од 150.000,00 динара и 
7.  Ђорђе Јевтић из Осечине са ценом од 119.000,00 динара.   
 

II 
За виљушкар ред.бр.2 једини понуђач: Мирјана Ђорђевић Предузетник Радња за 

прераду пластике ЧАБАР-ПЛАСТ Плужац са ценом од 100.000,00 динара. 
 
 

Комисија једногласно утврђује да је најповољнији понуђач за виљушкар под ред.бр. 1. 
Душко Милошевић из Остружња који је понудио цену од 220.000,00 динара, а да је једини 
понуђач за виљушкар под ред.бр. 2. Мирјана Ђорђевић Предузетник Радња за прераду 
пластике ЧАБАР-ПЛАСТ Плужац, са понуђеном ценом од 100.000,00 динара. 
  

Поступак отварања и вредновања понуда је завршен је у 11,20 часова.   
 

У Осечини 02.10.2020. 
 
    Записничар,        Чланови Комисије,   
Зларија Миличић, с.р.      Зоран Петровић, председник с.р. 
         Драган Петровић, члан, с.р. 
         Славољуб Томић. члан, с.р.  
 
 
 
 
 


