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Република Србија 
Основна школа  „Бановић Страхиња“ 
Београд, Кнеза Вишеслава 15 
banovic.strahinja@mts.rs 
деловодни број: 575-3 

датум: 29.08.2022. 

 

На основу члана 146 став 1, члана 27 став 1 тачка 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 91/2019) и члана 83 став 10 Правилника о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки 

на које се закон не примењује, спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не 

примењује  и праћења извршења уговора о јавној набавци,  директор школе доноси 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

Предмет  набавке 

Услуга физичког обезбеђења школе, ознака из CPV: 79710000. 

Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама (члан 

27. став 1. тачка 3 Закона)  

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „VINSTROL“ d.о.о., Милутина Миланковића 25б, 11000 

Београд, јер је наведени понуђач доставио прихватљиву понуду, са најнижом понуђеном ценом. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 23.08.2022. године донео одлуку о спровођењу поступка набавке услуге физичког 

обезбеђења школе, ознака из CPV: 79710000, набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама 

(члан 27. став 1. тачка 3. закона). 

 Позив за достављање понуда упућен је, тројици потенцијалних понуђача. 

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су три благовремене понуде. 

Комисија задужена за спровођење поступка набавке је, дана 29.08.2022. године, приступила отварању 

приспелих понуда и о истом сачинила записник, а потом и извештај о  поступку набавке и оцени понуда у 

поступку набавке на коју се не примењује закон о јавним набавкама, у коме је констатовала следеће: 

 

1) Подаци о набавци: 

 

Предмет набавке Услуга физичког обезбеђења школе, ознака из CPV: 

79710000. Набавка на коју се не примењује Закон о јавним 

набавкама (члан 27. став 1. тачка 3 Закона)  
Одлука о спровођењу поступка Број:561 од 23.08.2022. године  
Процењена вредност без ПДВ 2.500.000,00 динара 
Рок за достављање понуда 29.08.2022. године до 10:0 часова 
 

        2) Укупан број поднетих понуда: три 

       а) Приспеле понуде 

Благовремено, до 29.08.2022. године до 10:00 часова, пристигле су три понуде, како следи: 

 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 

понуда заведена 

Датум пријема 

1. „PROFI TEAM PLUS“ doo, 

Бежанијских илегалаца 3, 11000 

Београд 

562-1 23.08.2022. 

Садржај понуде: 
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Укупна цена за вршење услуге за уговорени период, 

без ПДВ-а 

 

2.695.000,00 динара 

Укупна цена за вршење услуге за уговорени период, 

са ПДВ-ом 

 

3.234.000,00 динара 

 

Рок и начин плаћања 

У року од 45 дана од дана пријема 

рачуна, за услугу обезбеђења 

извршену у претходном месецу. 

 

Рок важења понуде 

 

30 дана 

Стручна оцена понуде: Понуда је неприхватљива. Понуђена цена прелази износ 

процењене вредности набавке, те Наручилац, сходно члану 144. став 2. Закона, одбија 

понуду као неприхватљиву. 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 

понуда заведена 

Датум пријема 

2. „ROYAL SECURITY“ doo, Јурија 

Гагарина 155, 110700 Нови Београд 

571-1 25.08.2022. 

Садржај понуде: 

Укупна цена за вршење услуге за уговорени период, 

без ПДВ-а 

 

2.722.500,00 динара 

Укупна цена за вршење услуге за уговорени период, 

са ПДВ-ом 

 

3.267.000,00 динара 

 

Рок и начин плаћања 

У року од 45 дана од дана пријема 

рачуна, за услугу обезбеђења 

извршену у претходном месецу. 

 

Рок важења понуде 

 

30 дана 

Стручна оцена понуде: Понуда је неприхватљива. Понуђена цена прелази износ 

процењене вредности набавке, те Наручилац, сходно члану 144. став 2. Закона, одбија 

понуду као неприхватљиву. 
 

Р. Б. Понуђач Број под којим је 

понуда заведена 

Датум пријема 

3. „VINSTROL“ d.о.о., Милутина 

Миланковића 25б, 11000 Београд 

571-2 25.08.2022. 

Садржај понуде: 

Укупна цена за вршење услуге за уговорени период, 

без ПДВ-а 

 

2.365.000,00 динара 

Укупна цена за вршење услуге за уговорени период, 

са ПДВ-ом 

 

2.838.000,00 динара 

 

Рок и начин плаћања 

У року од 45 дана од дана пријема 

рачуна, за услугу обезбеђења 

извршену у претходном месецу. 
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Рок важења понуде 

 

35 дана 

 

Стручна оцена понуде: Понуда је прихватљива. 

 

 

 

 

 

                3) Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

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

На основу изнетог, Комисија задужена за спровођење поступка набавке предлаже одговорном лицу 

наручиоца да се предметна набавка изврши од добављача:  

„VINSTROL“ d.о.о., Милутина Миланковића 25б, 11000 Београд, јер је наведени понуђач 

доставио прихватљиву понуду, са најнижом понуђеном ценом. 

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

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за спровођење поступка набавке, те је на 

основу законског овлашћења, донело Одлуку као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Захтев за заштиту права којим се оспорава законитост уговора који је закључен без претходно спроведеног 

поступка јавне набавке сматраће се благовременим ако је поднет у року од 60 дана од дана сазнања за такав 

уговор, а најкасније у року од шест месеци од дана закључења уговора, у складу са одредбом члана 215 став 

4 Закона о јавним набавкама. 

              Одговорно лице 

директор 

Татијана Васовић Новосел 

 

 


