
 

 

 

Наручилац 

Дома за децу и лица 

ометена у развоју ``Др 

Никола Шуменковић`` из  

 

Адреса Стамнице 

 

Место Стамнице СО Петровац 

 

Број одлуке ОН-М бр. 2204-26/16 

 

Датум 22.11.2016.г. 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), в д 

директора Дома за децу и лица ометена у развоју ``Др Никола Шуменковић`` из 

Стамнице, доноси:  

 

                                                               О Д Л У К У  

                                              О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

  Додељује се уговор јавне набавке мале вредности за набавку добара ПРАСИЋА И 

ПИЛИЋА, ЈН бр.2057-8-67/16 од  07.11.2016.г., понуђачу „МИРАДО“ Д.О.О.-

Железник, понуда бр. 4467-73.                              .   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац је дана 07.11.2016.. године донео одлуку о покретању  поступка    за јавну 

набавку мале вредности добара–ПРАСИЋА И ПИЛИЋА, ЈН бр. 2057-8-67/16, укупна  

процењена вредност набавке  износи 1.333.333.00 RSD без ПДВ-а, а за коју се спроводи 

поступак јавне набавке мале вредности  по упућеном јавном позиву  број 2071-8-68/16 oд 

10.11.2016.године, наручиоца Дома за децу и лица ометена у развоју ``Др Никола 

Шуменковић`` из Стамнице, СО Петровац. До истека рока за подношење понуда на адресу 

наручиоца приспела је 1 понуда . Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне 

набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о 

стручној оцени понуда  ИСО-M бр.25/16 од 21.11.2016 године, Комисија за јавне набавке је 

констатовала следеће: 

 

1. Предмет јавне набавке: 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА- ПРАСИЋА И 

ПИЛИЋА ЈН бр. 2057-8-67/16 

ОРН: 03323000- свиње 

                      03324000- жива живина 

 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу је 1.333.333.00 RSD без урачунатог 

ПДВ-а. 

 

3. Подаци о понуђачима:   
 

понуда заведена        назив или шифра понуђача                      датум пријема               час 

1.4467-73                   „МИРАДО“ Д.О.О.                                      15.11.2016.                14:00      

 

Неблаговремених понуда није било  



 

4. Податке о понудама које су одбијене, разлоге за њихово одбијање  и понуђена цена 

тих понуда: Није било. 

 

5. Образложење о одбијању понуде због неуобичајено ниске цене: НЕМА 

 

6. Начин примене методологије доделе пондера: 

 

Критеријум  који је примењен приликом ове набавке је „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА". 

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор:  

 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује  да је понуда бр. 4467-73                   

понуђача „МИРАДО“ Д.О.О.-Железник, на основу датог критеријума  прихватљива и  

предлаже наручиоцу његов избор. 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                        Не 

    

 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 

прихватљиве понуде, те је на основу законског овлашћења донело ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ 

УГОВОРА  понуђачу „МИРАДО“ Д.О.О.-Железник, понуда бр. 4467-73.                    

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 

објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 

                                                           

Одговорно лице 

        ____________________________ 

 x 


