
 
Наручилац 

Предшколска 
установа“Пахуљице“ 

 
Адреса Ј.Панчића бб 
 
Место Брус 
 
Број одлуке 77/18 
 
Датум 26.01.2018.године 
 
 
            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“бр.124/12, 14/15 и 68/15),и 
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 64/18 од 24.01.2018.године,доносим 
 

О Д Л У К У  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА  О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ, ДОБАРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ 

ХРАНЕ ДЕЦИ  ЗА 2018.ГОДИНУ,У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ,БР.НАБАВКЕ ЈНМВ 1.1.1/2018,ЗА  ПАРТИЈУ 6-ХЛЕБ 

 
 

            У поступку  јавне набавке мале вредности добара-намирнице за припремање хране деци 
бр.набавке ЈНМВ бр.1.1.1/2018,за Партију 6-Хлеб уговор о јавној набавци додељују се: 

 
„Млин Тимотијевић“ДОО,Кашевар,БлацеМат.бр.06137385,ПИБ:100984226, 

 шифра делатности 1061,дел.бр.понуде 37/18 од 17.01.2018.године 
Вредност уговора 297.000,00 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

  
           Наручилац је дана 03.01.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности-добара-намирнице за припремање хране деци ,бр.набавке ЈНМВ 1.1.1/2018(ОРН: 15000000 – 
Храна, пиће, дуван и сродни производи ),за Партију 6-Хлеб 
           За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив на Порталу јавних набавки и својој 
интернет страници дана 08.01.2018.године. 
          Након спроведеног отварања понуда Комисија за предметну набавку  приступила је стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истом(број 64/18 од 24.01.2018.године). 
         У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за предметну набавку је констатовала следеће: 
 

1) Подаци из плана набавки за предметну јавну набавку 
 

 
Назив наручиоца 

Предшколска установа 
„Пахуљице“ 

 
Адреса Ј.Панчића бб 
 
Опис предмета јавне набавке 
 

Намирнице за припремање хране 
 деци у 2018.години 

 
Партије 

Предметна јавна набавка  
обликована је у 14 партија 



 
Шифра и назив из општег речника 
набавки 

15000000 – Храна, пиће, дуван и 
сродни производи 

 
Редни број јавне набавке 1.1.1/2018 
Подаци о апропријацији у буџету, 
односно у финансијском плану за 
плаћање 

426823 - Финансијски план 
413100 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 4.650.000,00 

 
2)Подаци о партијама 
 
 

 
Партија 6 ХЛЕБ 
 
Шифра и назив из општег речника 
набавки 15811100- Хлеб 
Процењена вредност партије 
(без ПДВ-а) 300.000,00 
Вредност уговора партије(без ПДВ-а) 297.000,00 
Вредност уговора партије(са ПДВ-ом) 326.700,00 

 
Укупан број поднетих понуда:____1____ 

 

Назив/име понуђача,основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

 „Млин Тимотијевић ДОО 
,Кашевар,Блаце,Мат.бр.06137385,ПИБ:100984226, 
шифра делатности 1061 

/ 

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

Број под 
којим је 
понуда 
заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање 
 понуде 

Понуђена 
цена 

 

/ / / 
 
 

/ 

 
   Критеријум за оцењивање понуде је:најнижа понуђена цена 
 
 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 
 
Ред.бр. 

Број под  
којим је 
понуда  

 
         Назив понуђача 

 

Понуђена 
цена 

(без ПДВ-а) 



 заведена   
1.  

37/18 
„Млин 
Тимотијевић“ДОО,Кашевар,БлацеМат.бр.06137385,ПИБ:100984226, 
шифра делатности 1061,дел.бр.понуде 37/18 од 17.01.2018.године 

 

  
  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 
 
„Млин Тимотијевић“ДОО,Кашевар,Блаце Мат.бр.06137385,ПИБ:100984226, 
шифра делатности 1061,дел.бр.понуде 37/18 од 17.01.2018.године 

 
            и предлаже наручиоцу његов избор,односно доделу уговора. 
 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                        Не 

 
         Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну набавку о додели 
уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,за Партију 6-Хлеб  
понуђачу „Млин Тимотијевић“ДОО,Кашевар,БлацеМат.бр.06137385,ПИБ:100984226, шифра делатности 
1061 
 
 
    
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке може се наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
( копија се истовремено доставља 
 Републичкој комисији ) 
у року од 5 дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки 
 

Одговорно лице: 

 
        
 
 
Одлуку о додели уговора објавити  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 
три дана од дана доношења. 
 
 

 X 


