
Захтев за покретање набавке
резервних делова, доставља- Команданту ВП 1423 Сомбор

1  

1.

3.

4.

5.
6.

7. 22.03.2013. године
8. Избор понуђача на тржишту извршити у складу са критеријумом најниже понуђене цене.

18.000,0015.000,00

Предлажемо да ову јавну набавку мале вредности спроведете скраћеним поступком
наруџбеницом.

Набавку горе наведених ПС реализовати до

УКУПНО

Главни кочиони цилиндар за м/в 
ЗАСТАВА 645 АК (77 kW, 110 KS, 
1986. год)

Набавка је планирана у Плану набавки добара радова и услуга на редном броју

Извршење горе наведених услуга спровести терећењем ГПРиП ВП 1423, Шифра плана
финансирања ''132'' по конту економске класификације 42527140, шифре извора финансирања 01
из буџета. Расположива новчана средства за ову услугу износе 500.000,00 динара.

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423

19.03.2013.године

СОМБОР
пр Милош Смољановић

На основу тачке 2. алинеја 1. под a) Одлуке о овлашћењима за располагање и замену покретних
ствари и набавку радова и услуга у МО и ВС ("СВЛ" бр. 9/2010), члана 26. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'' број 116/08), Правилника о долели јавне набавке мале вредности (''СВЛ'' бр.
50/09) и члана 60. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС, за потребе ВП 1423 Сомбор
покрећем захтев за набавку следећег р/д, који је неопходан за функционалну исправност м/в
ЗАСТАВА 645 АК рег. бр. Т-7017 која се нашло у стању отказа на службеном путу у ВП 5302
Пожаревац, и то по спецификацији:

Наведених р/д нема на стању у магацину р/д јединице нити у магацину ВП 5302 Пожаревац, те
сходно томе, а због хитности оправке м/в које се нашло у стању отказа на службеном путу
потребно је извршити неопходну хитну набавку на цивилном тржишту.

18.000,0015.000,001

Цена
Р. 
бр.

Кол.
Фабричка 
ознака

Без ПДВ

Спровођење ЈНМВ наруџбеницом за набавку наведених р/д је неопходно у циљу одржавања
задатог нивоа оперативних способности ВП 1423 Сомбор и техничку исправност и комплетност
ПС које се свакодневно користи за извршење задатака ВП 1423 Сомбор.

Са ПДВ

Назив покретних ствари и 
карактеристике

5.233.22



9.
 -

-
-

10. Предлажем да набавку изврши комисија састава:  
- кп Новак Кукић председник комисије;  
- пр Милош Смољановић члан комисије;
- пр Далибор Насев члан комисије.

11.

- кп Новак Кукић
- пр Милош Смољановић
- пр Далибор Насев

Подносилац захтева:
пр М. Смољановић

обезбеђена средства по расходу 
пр М. Смољановић

Урађено у 1 примерку 

умножено у 1 примерак

и достављено:

- председник комисије,

19.03.2013.године
СОМБОР

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423

Инт. бр. 43-1/58 -1

- РЦ МО (уз  предмет ЈНМВ)

"МАБЕК"д.о.о. Београд e-mail: marija.bekic@gmail.com

Потенцијални понуђачи – добављачи су:
"БЕОУНИЈА" д.о.о. Београд e-mail: debeljak77@gmail.com

 

"ЈАРД" д.о.о. Београд e-mail: jardplus@gmail.com

Предлажем да квалитативни и квантитативни пријем врши комисија ВП 1423 Сомбор у саставу:

Потврђујем да су за ову ЈНМВ 



Чувати до краја 2018.године

Ф 36/РБр 64

Датум: 19.03.2013.године

Обрађивач: пр М. Смољановић

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

1.
2.
3.

Р. 
бр.

1

4.

5.

6. 22.03.2013. године

- кп Новак Кукић председник комисије;
- пр Милош Смољановић члан комисије;
- пр Далибор Насев члан комисије;

7. Kвалитативни и квантитативни пријем предмета набавке извршиће комисија састава:
- кп Новак Кукић председник комисије;
- пр Милош Смољановић члан комисије;
- пр Далибор Насев члан комисије;

НАРЕДБОДАВАЦ
потпуковник
Лазар Остојић

19.03.2013.године

- председник комисије,

- РЦ МО (уз  предмет ЈНМВ)

умножено у 1 примерак

и достављено:

Урађено у 1 примерку 

Реализатор поступка ЈНМВ наруџбеницом  биће комисија састава:
Набавку реализовати до

 

БРОЈ 1423
Инт. бр. 43-1/58

Набавка је планирана у Плану набавки добара радова и услуга на редном броју 

-2

СОМБОР

На основу члана 16. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (”СГ РС”, бр. 50/2009) и
поднешеног захтева, доносим

ОДЛУКУ

Извршење горе наведених услуга спровести терећењем ГПРиП ВП 1423, Шифра плана
финансирања ''132'' по конту економске класификације 42527140, шифре извора финансирања 01
из буџета. Расположива новчана средства за ову услугу износе 500.000,00 динара.

динара без ПДВ

ВОЈНА ПОШТА

5.233.22

о издавању наруџбенице

Редни број јавне набавке мале вредности у 2013. години је 43-1/58

1

Фабричка ознака Количина

набавка р/д који су неопходни за функционалну исправност м/в ЗАСТАВА 645 АК рег. бр.Т-
7017

Назив р/д

Главни кочиони цилиндар за м/в ЗАСТАВА 645 АК (77
kW, 110 KS, 1986. год)

Предмет јавне набавке мале вредности наруџбеницом је:

Процењена вредност ЈНМВ наруџбеницом је 15.000,00



кп Новак Кукић

-2 од 19.03.2013.године

НАРЕДБОДАВАЦ
потпуковник
Лазар Остојић

19.03.2013.године
СОМБОР

БРОЈ 1423
Инт. бр. 43-1/58 -3

за потребе ВП 1423 Сомбор,

кп Новак Кукић

Да је изјаву дао и својеручно потписао       кп Новак Кукић

ИЗЈАВА
о непостојању сукоба интереса

У вези са Одлуком команданта ВП 1423 Сомбор инт.бр. 43-1/58
о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 43-1/58
изјављујем да немам приватни интерес који утиче или може утицати на вршење моје дужности у
комисији и да нећу користити чланство у комисији за стицање било какве користи или погодности за
себе или друго лице. 

Ову изјаву дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

у Сомбору дана 19.03.2013.године

ВОЈНА ПОШТА

тврди и оверава



пр Милош Смољановић

-2 од 19.03.2013.године

НАРЕДБОДАВАЦ
потпуковник
Лазар Остојић

19.03.2013.године
СОМБОР

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423

Инт. бр. 43-1/58 -4

43-1/58о покретању поступка јавне набавке мале вредности број
изјављујем да немам приватни интерес који утиче или може утицати на вршење моје дужности у
комисији и да нећу користити чланство у комисији за стицање било какве користи или погодности за
себе или друго лице. 

Ову изјаву дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

за потребе ВП 1423 Сомбор,

19.03.2013.године

пр Милош Смољановић тврди и оверава

пр Милош Смољановић

Да је изјаву дао и својеручно потписао       

ИЗЈАВА
о непостојању сукоба интереса

У вези са Одлуком команданта ВП 1423 Сомбор инт.бр. 43-1/58

у Сомбору дана



пр Далибор Насев

-2 од 19.03.2013.године

НАРЕДБОДАВАЦ
потпуковник
Лазар Остојић

19.03.2013.године
СОМБОР

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423

Инт. бр. 43-1/58 -5

43-1/58о покретању поступка јавне набавке мале вредности број
изјављујем да немам приватни интерес који утиче или може утицати на вршење моје дужности у
комисији и да нећу користити чланство у комисији за стицање било какве користи или погодности за
себе или друго лице. 

Ову изјаву дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

за потребе ВП 1423 Сомбор,

19.03.2013.године

пр Далибор Насев тврди и оверава

пр Далибор Насев

Да је изјаву дао и својеручно потписао       

ИЗЈАВА
о непостојању сукоба интереса

У вези са Одлуком команданта ВП 1423 Сомбор инт.бр. 43-1/58

у Сомбору дана



Чувати до краја 2018.године

Ф 36/РБр 64

Датум: 19.03.2013.године

Обрађивач: пр М. Смољановић

 

Захтев за достављање понуде
доставља,

"БЕОУНИЈА" д.о.о. Б018/211-532

"ЈАРД" д.о.о. Београд e-mail: j018/263-563
 

Р. 
бр.

1

за ВП 1423 Сомбор
пр М. Смољановић

ВОЈНА ПОШТА

Инт. бр. 43-1/58 -8
БРОЈ 1423

- председник комисије,

19.03.2013.године
СОМБОР

резервног дела за м/в ЗАСТАВА 645 АК рег. бр. Т-7017, према следећем:

Главни кочиони цилиндар за м/в ЗАСТАВА 645 АК (77
kW, 110 KS, 1986. год)

Mолимо Вас да нам до 20.03.2013.године

 1

-         електронском поштом на 1.centar_za_obuku@vs.rs
или

доставите Вашу понуду за набавку 

Назив р/д Фабричка ознака Количина

-         укупну цену,

пр М. Смољановић

-         начин испоруке,
-         рок за испоруку,

Ваша понуда треба да садржи следеће:
-         појединачне цене р/д,

"ЈАРД" д.о.о. Београд e-mail: 

- РЦ МО (уз  предмет ЈНМВ)

-         порекло - назив произвођача резервних делова,

Вашу понуду доставите:
-         путем факса на 025/423-871; или
-         поштом на адресу: ВП 1423 Сомбор, ул.  Централа бб, 25000 Сомбор; или

умножено у 1 примерак

и достављено:

Урађено у 1 примерку 

-         телефоном  025/438-899, локал 58-162, лице за контакт 



Чувати до краја 2018.године

Ф 36/РБр 64

Датум: 21.03.2013.године

Обрађивач: пр М. Смољановић

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

-2 од 19.03.2013.године

Р. 
бр.

1

-
-
-

Разлози за прихватање понуде су:
-
-
-

пр М. Смољановић
 

Реализатор поступка ЈНМВ 
наруџбеницом:

Контактирана предузећа су доставила следеће понуде за набавку р/д:

умножено у 1 примерак

и достављено:

Понуда достављена 
(број понуде)

Цена 

Урађено у 1 примерку 

 Рок испоруке је одговарајући.

10.560,00

Проверио сам цене, начин плаћања и рок испоруке за набавку наведених р/д код следећих предузећа: 

Понуђач "ЈАРД" Д.О.О.

Начин плаћања (вирмански 30 дана)

Начин плаћања

Рок испоруке

"БЕОУНИЈА" Д.О.О. "МАБЕК" Д.О.О.

"МАБЕК" Д.О.О.

 Најнижа цена.

Назив р/д

Главни кочиони цилиндар за м/в ЗАСТАВА 645 АК (77
kW, 110 KS, 1986. год)

Фабричка ознака Количина

 1

21.03.2013.године
СОМБОР

а  у вези са набавком р/д неопходних за оправку моторног возила ЗАСТАВА 645 АК рег. бр. Т-7017

- председник комисије,

ВОЈНА ПОШТА

Инт. бр. 43-1/58 -9
БРОЈ 1423

Након прикупљања понуда, предлажем да се набавка р/д  изврши код  предузећа:

вирман 30 дана

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ЈНМВ наруџбеницом

На основу члана 19. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Службени гласник РС 
50/2009), члана 2. Правилника о изменама и допунама материјалног пословања у МО и ВС 
(СВЛ 2/2010) и одлуке о издавању наруџбенице Инт. бр. 43-1/58

"ЈАРД" д.о.о. Београд e-mail: jardplus@gmail.com
"МАБЕК"д.о.о. Београд e-mail: marija.bekic@gmail.com
"БЕОУНИЈА" д.о.о. Београд e-mail: debeljak77@gmail.com

нису доставили понуду нису доставили понуду



- РЦ МО (уз  предмет ЈНМВ)



21.03.2013.године

пр М. Смољановић

 

21.03.2013.године

од

Доставља.- Мабек Београд
011/256-14-12

Рачун у два примерка доставити ВП 1423 Сомбор, ул.Централа бб, 25000 Сомбор

За ВП 1423 Сомбор
потпуковник

Урађено у 1 примерку Лазар Остојић
умножено у 2 примерка
и достављено:
- а/а,
- председник комисије,
- Б-8 (ФнСл) уз исплатну документацију.

УКУПНО

Начин плаћања : Вирмански 30 дана.

 године:26.03.2013.

8.800,00
Главни кочиони цилиндар за м/в 
ЗАСТАВА 645 АК (77 kW, 110 KS, 
1986. год)

 1

Датум:

Обрађивач:

Чувати до краја 2018.године

Ф 36/РБр 64

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423

Молимо Вас да за потребе ВП 1423 Сомбор до 28.03.2013.године извршите испоруку следећих р/д 
који су неопходни за функционалну исправност м/в ЗАСТАВА 645 АК рег. бр. Т-7017

СОМБОР

НАРУЏБЕНИЦУ

43-1/58 -10

На основу члана 20 Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Службени гласник 
РС 50/2009) и Ваше понуде број

10.560,00

 

инт.бр.

Фабричка 
ознака 

Количина
Јединачна цена 
без ПДВ-а

Укупно са 
ПДВ-ом

РБ Назив р/д

1

Лице за контакт кп Александар Мостарлић, телефон 025/438-899 лок 58-162 , факс 025/423-871.
Резервне делове испоручити на адресу: ВП 1423 Сомбор, ул.Централа бб, 25000 Сомбор

10.560,00



 

ВОЈНА ТАЈНА
-12 ИНТЕРНО

-2 од

-10 од

-10 од

Комисија - лице за пријем:
Урађено у 1 примерку - кп Новак Кукић
умножено у 2 примерка

и достављено: - пр Милош Смољановић
- а/а,

- председник комисије, - пр Далибор Насев
- Б-8 (ФнСл) уз исплатну документацију.

предузећа МАБЕК, Београд , ул.Кнеза Вишеслава 63/2,32
20.3.2013

На основу одредби чланова 67 - 75. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 3/2009) и
наређења  о одређивању комисија-лица за квалитативни и квантитативни пријем 

инт.бр. _43-1/58 21.03.2013.године

инт.бр. 43-1/58 21.03.2013.године по рачуну-отпремници број

Чувати до краја 2018.године
Ф 36/РБр 64
Датум:
Обрађивач:

25.03.2013.године
пр М. Смољановић

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423

Предмет набавке - резервни делови су испоручени у складу са наруџбеницом ВП 1423 Сомбор 

инт.бр. 43-1/58

19.03.2013.године

СОМБОР

ЗАПИСНИК 

Дана 25.03.2013.године на локацији ВП 1423 Сомбор, ул. Централа бб, 25000 Сомбор извршио сам
квалитативни и квантитатвни пријем предмета набавке по наруџбеници ВП 1423 Сомбор 

25.03.2013.године

О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ 
ПРЕДМЕТА ЈНМВ НАРУЏБЕНИЦОМ

предмета набавке инт.бр. 43-1/58



 

и словима:
10.560,00

десетхиљадапетстотинашездесет динара и 00/100

(М.П.) пп Лазар Остојић

(потпис)

 Н а р е д б о д а в а ц
С а с т а в и о:

пр М. Смољановић

Закључено са редним бројем 1 (један) Укупно за исплату:

   

   

10.560,00 

221
24.04.20

13.
132

 

 

42527140

50

 

 1

160-326676-39

20-03/2013

мес/год 
накнаде

сати 
рада

број дана 
путов/бол

% пореза на 
доходак

шифра општине
рада становања

00

шиф.п
лаћ.

И  З  Н  О  СБрој уговора

Шифра 
примања

К о н т о
датум 
доспећа

Р
ед
ни

 б
ро
ј Шифра 

накнаде
Т е к у ћ и     р а ч у н

шифра 
плана

ЖР ФПИО 
**(1или2)

Број рачуна, позив на број или ЈМБГ
конто 

евид.задуж.
% 

дневн.
опорез.изн.
селидб.тро

%нормир 
трошкова

Шифра 
програма

Шифра 
пројекта

Буџетс.  
корис.

001
Извор 

финансир.
01

Инт. бр. 43-1/58 -13

на терет годишњег плана расхода за 2013. годину, према следећем:

Интерни број 
наредбе РЦ-а

И С П Л А Т И Т И

Датум пријема ....................

25.03.2013.године

ВОЈНА ПОШТА број 1423 
СОМБОР

Образац ФП-77

Шифра јединице - установе 132



 

10.560,00
и словима: десетхиљадапетстотинашездесет динара и 00/100

 С а с т а в и о:

Закључено са редним бројем 1 (један) Укупно за исплату:

пр М. Смољановић

(потпис)

    

    

 

24.04.20
13.

20-03/2013  

132 42527140

50

шифра 
плана

К о н т о

конто 
евид.задуж.
% пореза на 
доходак

шифра општине
рада

ЖР ФПИО 
**(1или2)

Број рачуна, позив на број или ЈМБГ

опорез.изн.
селидб.тро

%нормир 
трошкова

мес/год 
накнаде

сати 
рада

број дана 
путов/бол

% 
дневн.

Шифра 
накнаде

1

160-326676-39

Р
ед
ни

 б
ро
ј Т е к у ћ и     р а ч у н

И  З  Н  О  СБрој уговора

датум 
доспећа

221

10.560,00 

шиф.п
лаћ.

становања

Шифра 
примања

00

на терет годишњег плана расхода за 2013. годину, према следећем:

Извор 
финансир.

01
Шифра 
програма

Датум пријема ....................

П Р Е Г Л Е Д

25.03.2013.године

Инт. бр.

Буџетс.  
корис.

001
Шифра 
пројекта

43-1/58 -13
Интерни број 

ВОЈНА ПОШТА број 1423 
СОМБОР

Образац ФП-77

Шифра јединице - установе 132


	zahtev
	odluka
	izjava (1)
	izjava (2)
	izjava (3)
	zahtev ponuda
	izvestaj
	narudzbenica
	zapisnik
	isplata

