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НАРУЧИЛАЦ: Предшколска установа ''Ласта'' Голубац 

Број ЈН: 1/2018 

Број одлуке: 58 

Датум: 19. 02. 2018. године 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012),  

директор ПУ ''Ласта'' Голубац, доноси:  

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : ДОО ''Унион МЗ'', Пожаревац, ул. Кнез Милошев венац 

бб; мат.бр.07986548; ПИБ: 101971763 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 05. 02. 2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности, бр. ЈН 1/2018, за јавну набавку за : храна, пиће и сродни 

производи за потребе ПУ ''Ласта'' Голубац назив и ознака из Општег речника 

набавки:  храна,пиће и сродни производи -  15000000, број ЈН: 1/2018, а дана 06. 02. 

2018. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки.  

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 1 понуда. 

 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

 

У Извештају о стручној оцени понуда, број 57 од 19. 02. 2018. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 

 

1. Подаци о јавној набавци 

 

Врста предмета јавне набавке: добра  

Предмет јавне набавке је храна, пиће и сродни производи за потребе ПУ ''Ласта'' 

Голубац назив и ознака из Општег речника набавки:  храна, пиће и сродни 

производи -  15000000, број ЈН: 1/2018.  

  

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи: 1.333.330,00  динара. 

 

2. Подаци о понуђачима 

У поступку је учествовао 1 понуђач: 

1. ДОО ''Унион МЗ'', Пожаревац, ул. Кнез Милошев венац бб; мат.бр.07986548; 

ПИБ: 101971763 
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3. Подаци о одбијеним понудама 

 

Укупан број поднетих понуда износи 1 . 

 

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Није било понуда које су одбијене. 

 

4. Ранг листа понуђача 

 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа 

понуђена цена. 

Обзиром да је пристигла само једна понуда комисија није састављала ранг листу. 

Понуђач ДОО ''Унион МЗ'', Пожаревац, ул. Кнез Милошев венац бб; 

мат.бр.07986548; ПИБ: 101971763, је понудио цену од: 920.841,25 дин без ПДВ-а. 

 

5. Најповољнија понуда 

 

1. На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку, је констатовала 

да је једино пристигла понуда: ДОО ''Унион МЗ'', Пожаревац, ул. Кнез 

Милошев венац бб ; мат.бр.07986548; ПИБ: 101971763, и обзиром да је иста 

исправна и прихватљива, предложе наручиоцу његов избор. 

 

6. Састав Комисије 

 

1. Владица Буљубаша, председник  

2. Јасмина Стојановић;  

3. Добривоје Ђорђевић; 

 

 

Наручилац  је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели 

уговора  којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ''Унион 

МЗ'' Д.О.О. Пожаревац, ул. Кнез Милошев венац бб; мат. бр. 07986548; ПИБ: 

101971763.  

 

Одлуку доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за 

заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки пет дана од дана пријема исте. 

 

 

 

                                                                                  Директор 

 

_____________________________ 

                                                                                  Милена Ђурђевић 

 


