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Наручилац Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици 

Адреса Сегедински пут 9-11 

Место Суботица 

Број одлуке  

Датум  
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), Декан 

Економског факултета у Суботици доноси  

 

О Д Л У КУ  

о додели уговора 
 

ЗА ПАРТИЈУ 1 БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача Чаба Туба пр. 

угоститељска радња „Нирвана“ Антона Ашкерца 40 24000 Суботица, број 11-490 од  

09. 02. 2017. године. 
 

ЗА ПАРТИЈУ 4 БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача Пр. Боривој 

Ђуровић СТУР Pipping Струмичка 16 21000 Нови Сад, број 11-465 од  
09. 02. 2017. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 24. 01. 2017. године у складу са чланом 39. Закона о јавним 

набавкама донео одлуку о покретању јавне набавке мале вредности бр. 11/2017 за јавну 

набавку услуга – Храна у ресторанима (Суботица, Нови Сад, Бујановац и Врање).

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 (пет) 

понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 11-558 од 13. 02. 2017. године, Комисија 

за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

Предмет јавне 
набавке 

Храна у ресторанима (Суботица, Нови Сад, Бујановац и Врање) 

Редни број 
јавне набавке 

11/2017 

Процењена 
вредност јавне 

набавке  
(без ПДВ-а) 

2.000.000 динара 

1. Суботица – Услуге ресторана са традиционалном кухињом 250.000 

2. Суботица – Услуге ресторана са буњевачком кухињом 300.000 

3. Суботица – Пицерија и кинеска кухиња 250.000 

4. Нови Сад – Услуге ресторана са традиционалном кухињом 850.000 

5. Бујановац – Услуге ресторана са традиционалном кухињом 200.000 
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6. Врање – Услуге ресторана са традиционалном кухињом 150.000 

Вредност 

уговора о 
јавној набавци 

(без ПДВ-а) 

1.100.000 динара 

1. Суботица – Услуге ресторана са традиционалном кухињом 250.000 

4. Нови Сад – Услуге ресторана са традиционалном кухињом 850.000 

Вредност 

уговора о 

јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 

1.320.000 динара 

1. Суботица – Услуге ресторана са традиционалном кухињом 300.000 

4. Нови Сад – Услуге ресторана са традиционалном кухињом 1.020.000 

Апропријација 

у Фин. плану: 
2.400.000 динара 

Предмет јавне 
набавке 

обликован је у 
више партија: 

Да, 6 партија 

 
2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање:  

Назив/име понуђача Разлог за одбијање понуде 

1.  
Вила Мајур ДОО 

Пут Едварда Кардеља 445 24104 Келебија 

Понуда за партију 1. са понуђеном ценом 

од 1.915,00 динара одбија се из разлога 

што нису попуњени тражени подаци о 

адреси, радном времену и капацитету 

ресторана, те се понуда сматра 

неодговарајућом. 

2.  
Вила Мајур ДОО 

Пут Едварда Кардеља 445 24104 Келебија 

Понуда за партију 2. са понуђеном ценом 

од 1.719,00 динара одбија се из разлога 

што нису попуњени тражени подаци о 

адреси, радном времену и капацитету 

ресторана те се понуда сматра 

неодговарајућом.. 

3.  
УР "Exclusiv – 017" 

Улица пољска бб 17520 Бујановац 

Понуда није обележена на прописан 

начин и стигла је отворена, тако да се 
није вршило њено разматрање 

 

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 

ПАРТИЈА 1. 

Назив/име понуђача Понуђена цена 

1 
Чаба  Туба пр. угоститељска радња „Нирвана“ 

Антона Ашкерца 40 24000 Суботица 
2.726,99 

 

 



3/3 

 

ПАРТИЈА 4. 

Назив/име понуђача Понуђена цена 

1 
Пр. Боривој Ђуровић СТУР Pipping  

Струмичка 16 21000 Нови Сад 
4.783,15 

 
 

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је за Партију 1 најповољнија понуда 
понуђача Чаба Туба пр. угоститељска радња „Нирвана“ Антона Ашкерца 40 24000 

Суботица и предлаже наручиоцу његов избор. Изабрани понуђач не извршава набавку уз 
помоћ подизвођача. 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је за Партију 4 најповољнија понуда 
понуђача Пр. Боривој Ђуровић СТУР Pipping Струмичка 16 21000 Нови Сад и предлаже 

наручиоцу његов избор. Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлоге Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора којом се: 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана пријема исте. 

Одговорно лице: 

 
Декан, проф. др Александар Грубор 

 


