
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВНИ СУД 

Су 1-1 45117-8 
Дана 26.05.2017. године 
БЕОГРАД 

На основу члана 52. став 1. Закона о уређењу судова ("Службени гласник 
РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31111 - др. закон, 78/11 - др. закон, 101/11, 
101113, 40115 - др. закон, 106115, 13/16 и 108116) и члана 108. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14115 и 68115), председник суда 
доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 


у поступку јавне набавке радова мале вредности 


- адаптација пословног простора 
редни број 6/2017 


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу EDV DOO PANCEVO са 
седиштем у Панчеву, Светозара Милетића бр. 1, понуда број: PF1705D023-D од 
16. маја 2017. године, која је код наручиоца заведена под бројем Су IV -28 29117 
од 17. маја 2017. године. 

Образложење 

Дана 04. маја 2017. године наручилац је донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке Су 1-1 45117. 

Дана 08. маја 2017. године наручилац је на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници објавио Позив за подношење понуда Су 1-1 45117- 4 од 
08. мај а 2017. године и Конкурсну документацију Су 1-1 45117-3 од 05. мај а 

2017. године. Рок за подношење понуда одређен је до 17. маја 2017. године до 
11.00 сати. 

Током рока за подношење понуда наручилац је објавио додатне 

информације и појашњења Су 1-1 45117-5 од 10. маја 2017. године, без 

продужења рока. 
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.. 


Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 

отварању понуда Су 1-1 45/17-6 од 17. маја 2017. године, Комисија за јавну 
набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној 
оцени понуда Су 1-145117-7 од 17. маја 2017. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала да је у 

поступку јавне набавке учествовао 1 (један) понуђач, EDV DOO PANCEVO из 
Панчева, улица Светозара Милетића бр. 1, да није било неблаговремених 
понуда и да је понуда овог понуђача прихватљива. 

Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда 

предложила да се уговор додели понуђачу EDV DOO PANCEVO из Панчева. 
улица Светозара Милетића бр. 1, понуда број PF1705D023-D од 16.05.2017. 
године, која је код наручиоца заведена под Су IV-28 29/17 од 17. маја 2017. 
године. 

На основу предлога Комисије за Јавну набавку, одлучено Је као у 
диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: Против ове 

одлуке понуђач може поднети 

захтев за заштиту права у року 

од 5 дана од дана њеног 

објављивања на Порталу 

јавних набавки. Захтев се 

подноси наручиоцу, а КОПИЈа 

се истовремено доставља 

Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима 

јавних набавки, у складу са 

чланом 149. Закона о јавним 
набавкама. 
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