
 ОШ „Вук Караџић“ 
 Бачка Паланка 
 Доситејевa 3 
 Датум:  28.10.2019. 
 Бр: 640/19 
 
      На основу чл. 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“  бр. 
124/2012, 14/2015, 68/2015) доноси се 
 
 
                                                                  О Д Л У К А 
                             о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности  
                                                                  
                                                                бр. 8/2019 
 
 
      Уговор о јавној набавци мале вредности – набавка услуга   -  екскурзија ученика  1,2,3,4,5. 
разреда и наставе у природи ученика ОШ „Вук Караџић“ по спроведeном поступку јавне 
набавке мале вредности бр. 8/2019 додељује се понуђачу: 
 
     „ОТА ДУНАВ ТРАДЕ“ ДОО  - ЗА ПАРТИЈУ 1,2,3,4,5 и 6  
       
                                       
                                                                 Образложење 
       
    
     Наручилац је дана 11.10.2019.  донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности – за набавку услуга-  екскурзија ученика 1,2,3,4,5. разреда и наставе у природи  
ученика ОШ „Вук Караџић“ , бр. 8/2019. 
     
   
     Предметна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. Позив за 
подношeње понуда објављен је истовремено са конкурсном документацијом  на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 
      Процењена вредност јавне набавке:   1.887.830,00  ( без пдв-а) 
 
     
     Поступак отварања понуда је спроведен дана 24.10. 2019. у просторијама наручиоца ОШ 
„Вук Караџић“ Бачка Паланка , Доситејева 3. Записником је констатовано да је благовремeно, 
до истека рока за подношење понуда до  24 10 .2019.  до 11. 00 часова пристигла једна понуда 
и то понуђача: 
 
 
    „ОТА ДУНАВ ТРАДЕ“ ДОО Бачка Паланка 
 
 



     Приликом прегледа и оцене понудe, констатовано је да понудa  не садрже недостатке у 
смислу члана 106. ЗЈН, одговарајућа je, па се сматра ПРИХВАТЉИВOМ у смислу члана 3. 
став 1. тачка 33) ЗЈН.  
 
    После стручне оцене понуде, комисија за јавну набавке предлаже се  уговор о јавној набавци 
услуга  – екскурзија ученика 1,2,3,4,5. разреда и наставе у природи ученика ОШ „Вук Караџић“ 
додели понуђачу:, 
 
     „ОТА ДУНАВ ТРАДЕ „ ДОО  Бачка Паланка 
 
       ПИБ:  100495319 
 
       Mатични број: 08617546 
       
   
    

Изабрани понуђач набавку извршава самостално 
 
       Одговорно лице наручиоца прихватио је предлог именоване Комисије за јавну набавке, те 
је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора како је наведено у 
диспозитиву одлуке. 
 
 
       ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
       Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 
дана од дана објаве на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 
 
     Напомена: 
 
    У складу са чл. 112. став 2 тачка 5 ЗЈН наручилац може и пре истека рока за подношења 
захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набaвци. 
 
 
 
 
                                                                                                        Одговорно лице  
                                                                                                   Сања Ралић, директор 

 




