
РВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 

Бр.  17/9-19 

21. 2  2019. године 

Б е о г р а д  
 
       

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15 )  и Извештаја о стручној оцени понуда, бр. 17/7-19  од  21. 2. 2019. 

године,  

 председник Рвачког савеза Војводине, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ДОДЕЉУ ЈЕ УГОВОР понуђачу  „Banat trans“, доо, ул. Београдска 22, Зрењанин 

за јавну набавку друмског превоза, у поступку ЈН МВ  2/2019. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

1. Број набавке: ЈН МВ 2/2019 

2. Подаци из Плана јавних набавки: редни број: 2 

3. Предмет набавке услуге: Друмски превоз 

4. Назив и ознака из општег речника појмова: 60100000 – Услуге друмског 

превоза 

5. Укупна процењена вредност набавке. 2.000.000,00  динара без пдв. 

6. Поступак јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 

7. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

8. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и 

наручиоца дана 11. 2. 2019. године. 

9. Рок за достављање понуда био је: 20. 2. 2019. године, до 12:00 сати. 

10. Поступак отварања понуда вођен је дана 20. 2. 2019. године, са почетком у 

12,30 сати на адреси Рвачки савез Србије, Македонска 28/2, Београд, како је то 

наведено у Јавном позиву и Конкурсној документацији.. 

11. Пристигла је  једна  понуда: „Banat trans“, доо, ул. Београдска 22, Зрењанин 

Комисија је констатовала да је  пристигла понуда благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

 Ранг листа понуђача применом  критеријума најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  
„Banat trans“, доо, ул. Београдска 22, 

Зрењанин 

535,00 динара без пдв 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15, ),  

Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

        „Banat trans“, доо, ул. Београдска 22, Зрењанин 

 Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 

 

 



Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

додели уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, 

понуђачу -  „Banat trans“, доо, ул. Београдска 22, Зрењанин. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу УЈН. 

Захтев се подноси подноси се Републичкој комисији, 

а предаје наручиоцу. 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                        Љубиша Самарџић 


