
Школа за музичке таленте 

Ћуприја 

Дел. бр:01-1092 

Датум: 24.4.2019.год. 

 

 

  На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и  

68/15), директор Школе за музичке таленте у Ћуприји доноси следећу: 
 
 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 1/2019 –ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – ПАРТИЈА I  - 

ХЛЕБ, ПЕЦИВА И ПРОИЗВОДИ ОД ТЕСТА, ПРЕДВИЂЕНУ У ПЛАНУ 

НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ ПОД БРОЈЕМ 1.1.1 , 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈУ ПОНУЂАЧУ „КАНБЕРА ПЛУС“ Д.О.О., Ћуприја 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 12.4.2019.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке  

бр.1/2019, за јавну набавку добара - Прехрамбени производи - Партија I – хлеб, пецива 

и производи од теста  -15600000   

Набавка се спроводи по поступку јавне набавке мале вредности. 

За наведену јавну набавку Наручилац је поставио позив за достављање понуда на 

Порталу управе за јавне набавке дана 16.4.2019.год. и на интернет страни наручиоца 

За учествовање у поступку јавне набавке до 24.4.2019. године до 12:00 часова 

пристигле су понуде следећих понуђача: 

1. „Канбера плус“ Д.О.О.,Ћуприја. Понуда је примљена дана 19.4.2019.год. и 

заведена под бројем 01-1059. 

 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-1091 од 24.4.2019. године, Комисија за 

јавну набавку констатoвала је следеће: 

 

Предмет јавне набавке су добра – Прехрамбени производи - Партија I – хлеб, пецива и 

производи од теста  -15600000  

Јавна набавка се спроводи по поступку јавне набавке мале вредности,  због процењене 

вредности набавке, а у складу са чл. 39. став. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Процењена вредност јавне набавке добара је 270.820,00 динара без ПДВ-а. 

 

Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 

У понудама понуђача констатовано је следеће:  

   



Конкурсна документација је објављена на Порталу управе за јавне набавке 

16.4.2019.год и на интернет страни наручиоца. 

До истека рока за подношење понуда примљена је једна понуда и то:   

 

Партија I - хлеб, пецива и производи од теста - 15600000 

1. Број понуде___/ (01-1059)______________________________________ 

Назив понуђача_________ „Канбера плус“ Д.О.О., Јагодина ___________ 

Понуђена цена без ПДВ-а_________270.292,40 дин___________________ 

Понуђена цена са ПДВ-ом_________301.885,00 дин___________________ 

Комисија за јавну набавку констатовала је да је понуда наведеног понуђача 

одговарајућа и прихватљива, па сходно томе предлаже директору да прихвати наведену 

понуду и донесе Одлуку о додели уговора 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Директор Школе за музичке таленте у Ћуприји прихватио је предлог Комисије за јавну 

набавку, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о додели уговора као у 

диспозитиву 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу ЈН. 

 

Одлуку доставити: 

- Директору 

- објавити на Порталу ЈН                                                                                                                               

- А/а                                                                                                                                                     

                                                                                                                      Директор 

 

_______________________ 

Данијела Јовић, дипл. музичар 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


