
Република Србија / АП Војводина 
Предшколска установа 
„Драгољуб Удицки“ 
Број:  871/20-08 
Дана: 07.07.2020. године 
Кикинда, Доситејева 43. 
Тел/факс: 0230/422-530 или 421-230 
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs 
ПИБ 101079643 
Матични број: 08021023 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, директор Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ 
доноси 

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Уговор за јавну набавку добара  „Намирнице за припремање хране“, број 05/2020, у  поступку ЈНОП се 
додељује: 

 
Партија 7: доо „АС-Браћа Станковић“, Бориса Кидрича 1, Бегаљица 

Образложење 

Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда, ул. Доситејева број 43. Дана 04.06.2020. године 
објавила је на порталу јавних набавки, набавку добара „Намирнице за припремање хране“  број 05/2020, 
где је процењена вредност јавне набавке 15.350.000,00 динара без ПДВ-а. (за партију 7- 1.100.000,00) 

1. Врста предмета јавне набавке: набавка добара „Намирнице за припремање хране“ 
2. Подаци о јавној набавци:  
    Предмет јавне набавке: набавка добара „Намирнице за припремање хране“ за потребе Предшколске 
установе „Драгољуб Удицки“ у Кикинди, улица Доситејева 43. 

Редни број јавне набавке: 05/2020 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 15.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:  

 
 Конто 426823- Намирнице за припремање хране 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 15.350.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Назив партије Процењена вредност партије 

7. Хлеб 1.100.000,00 

Евентуалних одступања од плана набавки са образложењем: Одступања од плана јавних набавки је 

било у износу процењене вредности која је у оквиру закона повећана 10% од планиране процењене 

вредности.  

 



 

 

Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке- отворени поступак: Процењена 
вредност јавне набавке је 15.350.000,00 динара без ПДВ-а. (односно за партију 7- 1.100.000,00 динара) 
На основу анализе тржишта и цена које се крећу за наведена добра, утврђена је и вредност јавне набавке. 
Пошто иста прелази износ утврђен Законом о јавним набавкама, који је одређен да се примењује за 
отворени поступак јавне набавке, примењује се исти. 

3. Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке: Установа самостално 
спроводи поступак јавне набавке. 
 
4. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час пријема 
понуде 

Доо „Браћа Станковић“, Бегаљица 1004 06.07.2020. у 08:41 
часова 

 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 

Назив/име понуђача чија је 
понуда одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

- - - 

 

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог одбијања 
понуде:  - 
д) Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење само једне понуде и предлог мера 
које треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку: Комисија је 
објавила позив за подношење позива, као и конкурсну документацију на Порталу јавних 
набавки,Порталу службених гласила, као и на својој интернет страници.  
е) Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење само неодговарајућих и 
неприхватљивих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност: - 
Начин примене методологије доделе пондера  
Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена 
 
 а) Ранг листа понуђача: 

1. Партија 7- Хлеб 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. Д.о.о. „Ас-Браћа Станковић“, 
Бегаљица 

804.648,00 

5. Назив/име понуђача коме се додељује уговор: 

   Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити:  
Партија 7.- Д.о.о. „Ас-Браћа Станковић“, Бегаљица 



 
     Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:       НЕ 
 
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):  

- Партија 7.- 804.648,00 
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):  

- Партија 7.- 885.112,80 

Директор Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ из Кикинде је прихватио предлог Комисије за 
јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

Поука о правном леку: 
Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у року од 10 дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки, наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту права. 

 Д и р е к т о р 

                                                                                                                                                  Светлана Милић  


