
  Наручилац Основна школа „Бановић Страхиња“ 

  Адреса Кнеза Вишеслава 15 

  Место Београд 

  Број 722 

  Датум 21.06.2019. године 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Бановић 
Страхиња“ доноси 

  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

  

Предмет јавне набавке и 
ознака из Општег речника 
набавки 

радова на текућем одржавању школе, ознака 
из ОРН 45110000 – припремно завршни 
грађевински радови са одвожењем на 
депонију, 45262500 – Зидарски радови, 
45440000 – молерско - фарбарски радови 
45432000 – паркетарски радови 

Редни број јавне набавке ЈН 02/19 

Врста поступка јавне набавке Јавна набавка мале вредности - радови 

  

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу 

  

Р. Б. Понуђач Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Датум пријема, 
сат 

1. „БСД Мила Грађ“ 404-сл 17.06.2019. у 14.16 

Садржај понуде: 

  

Цена без ПДВ (динара) 

  

892.855,60 

  

Рок извођења 

  

30 



  

Стручна оцена понуде 

  

Понуда је одговарајућа и прихватљива. 
          

  

  

с обзиром да је наведени понуђач доставио прихватљиву понуду са најнижом 
понуђеном ценом. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

  

Наручилац је дана 06.06.2019. године донео Одлуку број 634/19 о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности ради закључења уговора о јавној набавци - Радови 
на текућем одржавању школе, ознака из ОРН 45110000 – припремно завршни грађевински 
радови са одвожењем на депонију, 45262500 – Зидарски радови, 45440000 – молерско - 
фарбарски радови 45432000 – паркетарски радови. 

Дана 07.06.2019. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је три 
благовремене понуде. Комисија за спровођење јавне набавке је, дана 18.06.2019. године 
приступила отварању приспелих понуда и о истом сачинила Записник. 

Након техничке контроле и детаљног прегледа приспелих понуда, Комисија за 
спровођење јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о 
стручној оцени понуда. 

У Извештају о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке број 02/19, Комисија 
за спровођење јавне набавке констатовала је следеће: 

  

Број јавне набавке 02/19 – радови на текућем одржавању 

Предмет припремно завршни граћевински 
радови са одвозом на градску депонију 
(45111291), Зидарски радови 
(45262500), молерско - фарбарски 
радови (45440000  ) паркетарски 
радови (45432000) 

Одлука о покретању поступка 634/19 од 06.06.2019. године 



Подаци из плана јавних набавки услуга Наменски трансфери нивоа општина 
– Приходи из буџета 

Процењена нето вредности 1.000.996,00 динара 

Процењена бруто вредност 1.201.195,20 динара 

Објављено на Порталу и на web страници 07.06.2019. 

Рок за достављање понуда 18.06.2019. у 12:00 часова 

  

             Евалуацију врши Комисија у саставу: 

  

Председник     Виолета Јевђић                                                 заменик Анела Мехмеди 

  

члан                 Радован Грубишић                                            заменик Мирко Игњатовић 

  

члан                 Татијана Васовић Новосел                               заменик Тања Витас 

  

Секретар Комисије                 Радован Грубишић 

  

            Позив за прикупљање понуда са конкурсном документацијом 636/19 објављен је на 
Портал Управе за јавне набавке и на интернет 
страници www.osbanovicstrahinja.nasaskola.rs. 07.06.2019. 

  

Позиву су се благовремено одазвали: 

  

р.бр завод.бр понуђач дан пријема час 

1 404-сл ПУЗ Будућност 18.06.19. 09.48 

2 404-сл ТВП Еко д.о.о. 18.06.19. 11.22 

3 404-сл БСД Мила Грађ 18.06.19. 11.35 

  

                                                                          Неблаговремене понуде 



р.бр завод.бр понуђач 

1 - - 

  

Поступак јавног отварања вођен је 18. 06. 2019. у 13:00 часова у просторијама ГО 
Чукарица у Београду Шумадијски трг 2. 

Према захтевима конкурсне документације, избор најповољније понуде врши се у 
року од 10 дана од дана истека рока за достављање понуда, применом критеријума 
"најнижа понуђена цена". Уколико две или више понуда исказују исту цену, 
изабраће се понуда која нуди краћи рок завршетка радова. 

У оквиру Законом предвиђених претпоставки, наведена методологија ће се 
модификовати применом правила по чл. 86. Закона. 

  

Елементи приспелих понуда: 

р.бр завод.бр понуђач нето цена Рок извођења 

1 404-сл ПУЗ Будућност 1.168.267,80 30 

2   ТВП Еко д.о.о. 998.224,80 40 

    БСД Мила Грађ 892.855,60 30 

  

                                                             Одбијене понуде 

р.бр завод.бр понуђач разлози одбијања 

1 - - - 

  

По завршеном разматрању, Комисија доноси 

  

                                                           З А К Љ У Ч А К 

  

Понуда понуђача „БСД Мила Грађ“ Врчин, Петра Драпшина 8 оцењује се као одговарајућа, 
прихватљива и са најнижом ценом. Комисија предлаже закључење уговора са наведеним 
понуђачем, који у испуњењу обавеза према Наручиоцу наступа самостално. 

******************************************************************************************  



Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије, те је на основу 

законског овлашћења, донело Одлуку као у диспозитиву. 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 
(пет) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 
60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије, на начин прописан Законом и 
Конкурсном документацијом наручиоца. 

  

  

Одговорно лице 

директор 

  

Татијана Васовић 
Новосел 

  

 

 
 


