
Наручилац:  ОШ „Вук Караџић“ 

Доситејева 3 

Бачка Паланка 

Датум:  22.04.2016. 

Број: 66/16 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15, 

68/15), одговорно лице Наручиоца  доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

 Уговор о јавној набавци-  набавка ужине за ученике ОШ „Вук Караџић“ Бачка 

Паланка  додељује се понуђачу:  Пур“ Мilanesse“  Бачка Паланка,  број понуде :  05/2016    

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

За наведену јавну набавку  Наручилац је дана 06.04.2016. год. објавио позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и истовремено објавио на интернет адреси.  

До истека рока за подношење понуда  на адресу Наручиоца приспеле су понуде:  

1. Ас Браћа Станковић д.о.о Бегаљица 

2. Пур „Мilanesse“ Бачка Паланка 

3. Пекара „Наталија“ Товаришево 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда дана 21.04.2016. год. чијем отварању су 

присуствовали овлашћени представници понуђача,  а где је критеријум за оцењивање била 

најнижа понуђена цена, Комисија за јавне набавке је приступила детаљном увиду и 

стручној оцени понуда дана 22.04.2016. . год. и сачинила Извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је између осталог 

констатовала следеће: 

Подаци о јавној набавци: 

Јавна набавка мале вредности – набавка ужине за ученике ОШ „Вук Караџић“ . бр: 1/2016 



Процењена вредност јавне набавке из плана јавних набавки:  1.108.876 дин. 

 

Назив понуђача: 

1.  Ас Браћа Станковић д.о.о Бегаљица, Бориса Кидрича 1 

2. Пур „Мilanesse“ Бачка Паланка, Краља Петра 1 бр. 36 

3. Пекара „Наталија“ Товаришево; Крајишка 20 

 

Након детаљног увида у понуде нису уочени недостаци у понудама. 

Имајући у виду наведено, одговорно лице Наручиоца је на основу законског овлашћења, а 

узимајући у обзир критеријум за оцењивање понуде- најнижа понуђена цена , донео 

одлуку да се изврши додела уговора о јавној набавци понуђачу- Пур „Мilanesse“ Бачка 

Паланка. 

Изабрани понуђач  извршава набавку самостално. 

 

Упутство о правном средству: 

Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  5 

дана од дана oбјављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и на 

интернет адреси Наручиоца. 

 

  

                                                                                                     Одговорно лице Наручиоца 

 

 

 

 

 

 

 

 


