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Дел.: 354-07/20        Палић, 15.07.2020. 
 
 
  На основу чл. 108 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), и на основу комисијског Извештаја о стручној оцени понуда бр. 353-

07/20 од 15.07.2020. године,  директор Зоолошког врта Палић овим путем доноси следећу: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 09/20  

УСЛУГЕ – ПРЕВОЗ ДЕЦЕ 

 

 

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача ЈП „Суботица-транс“ 

Суботица, Сегедински пут 84, ПИБ:100960042, Матични број: 08049548, заведена под Дел. 

бројем 351-07/20 од 15.07.2020. у 08,45 х, за јавну набавку у отвореном поступку ради 

закључења уговора, по јавном позиву објављеном Порталу за јавне набавке дана 

15.06.2020. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 10.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке бр. 09/20 за јавну набавку услуга Превоз деце, ОРН 60172000. 

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца у поступку јавне набавке 

бр. 09/20 за наведену јавну набавку приспела је једна понуда. 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда дана 15.07.2020. године, Комисија за 

јавне набавке је сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 353-07/20 од 15.07.2020. 

године, и у њему констатовала следеће: 

 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

Добра  

Услуге X 

Радови  
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2) Подаци о јавној набавци 

Предмет јавне набавке Услуге – превоз деце,  

ОРН 60172000 

Редни број јавне набавке 09/20  

Процењена вредност јавне набавке (без 

ПДВ-а) 

3.020.833,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци (без 

ПДВ-а) 

3.020.833,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-

ом) 

3.625.000,00 динара 

 

 

Укупно је поднета једна благовремена понуда, и то: 

Р.бр. Дел.бр.  

понуде 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА и да 

ли је приложена тражена 

пратећа документација 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

1. 351-07/20 

од 

15.07.2020. 

у  8,45 

часова 

ЈП Суботица-транс, 

Сегедински пут 84 

Суботица 

- ДА 

13.410,00 динара 

вредност услуге (за 

просечни радни дан 

–дато према образцу 

понуде)  

  

Неблаговремених понуда није било. 

 

 

3) Називи понуђача чије су понуде одбијене И разлози за њихово одбијање: 

Неодговарајућих и неприхватљивих понуда није било 

 

 

4) Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена 

 

Комисија за јавне набавке је оценила и као најповољнију понуду констатовала, те 

сачинила ранг листу: 

 

 

РАНГ ЛИСТА 

Р.бр. Понуђач Понуђена цена без ПДВ-а 

1. ЈП Суботица-транс, 

Сегедински пут 84 Суботица 

13.410,00 динара вредност услуге (за 

просечни радни дан –дато према образцу 

понуде) 

 

 

5) Назив понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда и њиховог рангирања, 

констатује да је најповољнију понуду дао понуђач ЈП „Суботица-транс“ Суботица, 

Сегедински пут 84, ПИБ:100960042, Матични број: 08049548, те предлаже 
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наручиоцу његов избор, обзиром да је понуда наведеног понуђача исправна, 

прихватљива и најповољнија. 

 

 

Ценећи све наведене околности, Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне 

набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео 

одлуку о избору најповољније понуде као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу и 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, поднети 

Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објаве ове одлуке на Порталу 

јавних набавки . 

 

Доставити: 

- Комисији 

- Архиви  

- Свим понуђачима у року од 3 дана путем Портала јавних набавки и сајта 

наручиоца 

 

 
 

директор Зоолошког врта Палић: 
 
  Петар Савић, дипл.ек.   


