
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВНИ СУД 

Су 1-1 46/17-7 
Дана 26.05.2017. године 
БЕОГРАД 

На основу члана 52. став 1. Закона о уређењу судова ("Службени гласник 
РС", бр. 116108, 104109,101110,31111 др. закон, 78111 др. закон, 101111. 
101/13, 40115 - др. закон, 106115, 13116 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 добара мале вредности 


- куповина канцеларијског на:мештаја 
редни број 7/2017 


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу KOMPANIJA KTITOR DOO са 
седиштем у Земуну, Добановачки пут бр. 58, понуда број 522 од 12.05.2017. 
године, која је код наручиоца заведена под Су IУ-28 30/17 од 17. маја 2017. 
године. 

Образложење 

Дана 04. маја 2017. године наручилац је донео Одлуку о покретању 
поступка јавне набавке Су 1-1 46/17. 

Дана 08. маја 2017. године наручилац је на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници објавио Позив за подношење понуда Су 1-1 46/17- 4 од 
08. маја 2017. године и Конкурсну документацију Су 1-1 46117-3 од 05. маја 
2017. године. Рок за подношење понуда одређен је до 17. маја 2017. године до 
13.00 сати. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 

отварању понуда Су 1-1 46/17-5 од 17. маја 2017. године, Комисија за јавну 
набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној 

оцени понуда Су 1-1 46117-6 од 24. маја 2017. године. 
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, 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала да је у 

поступку јавне набавке учествовало 5 (пет) понуђача, и то: "ТЕММА TRADE 
• 	 DOO PETROV ARADIN", Прерадовићева 32, Петроварадин; "DOO 

INTERGLOBUS" , Чедомира Васовића бр. 37, Чачак; "JUGOOPREMA DOO", 
Кнеза Милоша 3/1, Крушевац; "KOMPANIJA KTIТOR DOO", Добановачки пут 
58, Земун; ,ДАЈ INZINJERING 1 OPREMANJE DOO", Цара Душана 266, Земун. 
и да није било неблаговремених и неприхватљивих понуда. 

Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда 

сачинила Ранг листу прихватљивих понуда применом критеријума за избор 
најповољније понуде и на основу ранг листе предложила да се уговор додели 

понуђачу KOMPANIJA KТITOR DOO са седиштем у Земуну, улица 

Добановачки пут бр. 58, понуда број 522 од 12.05.2017. године, која је код 
наручиоца заведена под Су JV-2830117 од 17. маја 2017. године, који је понудио 
најнижу цену. 

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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