
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                               

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“                      

БРОЈ: I-105-6/20 

ДАНА: 08.06.2020. године        

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н 

Цара Душана 80/а 

Телефон/факс: 023/566-208 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон), члана 74. став 2. 

тачка 26. Статута школе, доносим 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку јавне набавке мале вредности 

услуге – превоз ученика – јн бр.1.2.1/20 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Банат Транс ДОО Зрењанин, 

Београдска 22, чија је понуда број: 717 од 02.06.2020. године, која је код наручиоца 

заведена под дел.бр. I-105/20-1 од 02.06.2020. године оцењена као најповољнија. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број:I-105-5/20 од 05.06.2020. 

године који је сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: I-105-2/20 

од 18.05.2020. године.  

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на сајту школе у року од 

три дана од дана доношења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 18.05.2020. године донео Одлуку дел.бр.I-105/20 о покретању 

поступка јавне набавке број 1.2.1/20. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 25.05.06.2020. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 

отварању понуда број: I-105-4/20 од 02.06.2020. године, Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 

I-105-5/20 од 05.06.2020. године који директор наручиоца у целости усваја. 

У поступку доношења одлуке о додели уговора, на основу увида у целокупну 

документацију предметне јавне набавке, а нарочито у понуде понуђача, односно 

наведени записник и извештај Комисије за јавну набавку, директор наручиоца је 

утврдио следеће чињенично стање: 

1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуге - превоз ученика– 

ЈН бр.1.2.1/20. 

- Назив и ознака из Општег речника набавке: 60130000 – услуга друмског превоза за 

посебне намене. 

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавни набавку: Средства 

за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена у Финансијском плану школе дел.бр.I-3/20  

од 15.01.2020. године у оквиру економске класификације конто 422411 а набавка је 

предвиђена у Годишњем плану јавних набавки за 2020. годину бр.I-4/20 од 28.01.2020. 

године, у делу - ДОБРА, под редним бројем 1.2.1. 
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- Јавна набавка је евидентирана под редним бројем 1.2.1  за 2020. годину.  

3. Процењена вредност јавне набавке: - Процењена вредност ове јавне набавке 

износи 2.005.000,00 динара без ПДВ-а. 

Предметна набавка није обликована у више целина (партија). 

4. Одступања од плана набавки са образложењем: ____________ нема _______________ 

5. Разлози и околности које оправдавају примену поступка (ако је спроведен поступак 

који није отворен или рестриктивни поступак):______________ нема их _____________ 

6. Основни подаци о наручиоцу са којим се поступак јавне набавке спроводи заједно у 

складу са чланом 50. Закона:_________ не спроводи се заједнички поступак  _________. 

7. Основни подаци о понуђачима: 

У Записнику о отварању понуда од 02.06.2020. године, односно у Извештају о стручној 

оцени понуда од 05.06.2020. године  констовано је да: 

-„ ... до 10,00 сати пристигла укупно 1 (једна) коверта са понудом, која је уредно 

означена и затворена и да ће се приступити њеном отварању. 

Такође се констатује да је у 10,04 приступио Горан Туцић из ДОО ГОД ЕКСПОРТ 

ИМПОРТ и донео своју понуду и  пуномоћ. 

Констатује се да је понуда која је приспела данас у 10,04 сати 

НЕБЛАГОВРЕМЕНА и да се неће отварати.“;  

и 

„2. ПОНУДА: понуђачев дел.бр. 01/2020 од 25.05.2020. године: 

Р. 

бр.  

6. Број под  

којим је  

понуда заведена  

7. Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум  

пријема  

Час  

пријема  

2. 
 

I-105/20-2 

ДОО ГОД ЕКСПОРТ - ИМПОРТ 

23000 Зрењанин, Петра Ковалића 36 
02.06.2020. 10,04 

 

(8) Евентуални попусти које нуди понуђач: нема; Предметна понуда се услед 

неблаговремене доставе враћа неотворена присутном Горану Туцићу, овлашћеном лицу 

понуђача.“. 

 

У поступку јавне набавке учествовао је 1 понуђач и то: 

 

1. ПОНУДА: понуђачев дел.бр. 717 од 02.06.2020. године: 

Р. 

бр.  

6. Број под  

којим је  

понуда заведена  

7. Назив и седиште понуђача/шифра Датум  

пријема  

Час  

пријема  

1. 
 

I-105/20-1 

 

Банат Транс ДОО Зрењанин, Београдска 22 
02.06.2020. 9,50 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 1.548.000,00 динара 

Укупан ПДВ  146.520,00 динара 

Укупна цена са ПДВ-ом:  1.694.520,00 динара 

- Понуда поднета: самостално. 

- Рок и начин плаћања:   30 дана од дана правилно испостављеног рачуна-фактуре; 

- Рок важења понуде:      није уписан; 

- Рок извршења услуге: ............................................................Сагласни:        ДА        

- Место и начин извршења услуге: ....................................Сагласни:        ДА        

- Предмет јавне набавке извршиће а) самостално.  
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8. Стручна оцена понуда 

8.1. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена понуда  
Вршећи  стручну оцену понуђача Комисија на основу свог записника о отварању 

понуда дел.бр.I-105-4/20 од 04.06.2020. године и на основу поновног увида у предметне 

понуде наведених понуђача констатује следеће: 

У Закону о јавним набавкама у члану 3. став 1. тачке 31, 32 и 33. утврђено је: 
„31) благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда;  

32) одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све техничке спецификације;  

33) прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца 

или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке;“ 

 

Понуда 2. која је неблаговремено приспела, понуђачев дел.бр. – од -. године, 

понуђача: ДОО ГОД ЕКСПОРТ – ИМПОРТ 23000 Зрењанин, Петра Ковалића 36 која је 

код наручиоца заведена под дел.бр I-105/20-2 од 02.06.2019. године у 10,04, није 

разматрана и враћена је неотворена присутном понуђачу. 
 

Комисија, на основу наведених чињеница у погледу стручне оцене понуда утврђује: 

 

- Неблаговремене понуде су: 

2. ПОНУДА: ДОО ГОД ЕКСПОРТ – ИМПОРТ 23000 Зрењанин, Петра Ковалића 36 

 

- Благовремене понуде су:  

1. ПОНУДА: Банат Транс ДОО Зрењанин, Београдска 22 

 

- Одбијене понуде су:  

Нема 

 

- Одговарајуће понуде су:  

1. ПОНУДА: Банат Транс ДОО Зрењанин, Београдска 22 

 

- Прихватљиве понуде су:  

1. ПОНУДА: Банат Транс ДОО Зрењанин, Београдска 22 

 

8.2. Ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су 

узроковали подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у 

наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку: нема /фактички поднете су 

две понуде, али је једна неблаговремена. 

 

9. Критеријум за доделу уговора: Као критеријум за доделу уговора, односно за 

оцењивање понуде утврђен је критеријум: најнижа понуђена цена.  

 

9.1. Начин примене методологије за доделу пондера: Начин примене методологије за 

доделу пондера: Уколико више понуђача имају исту цену, предност има понуђач који је 

у понуди навео дужи рок важења понуде. 

 

10. Назив понуђача коме се додељује уговор: Комисија је констатовала и утврдила да 

је понуда понуђача Банат Транс ДОО Зрењанин, Београдска 22,, дел.бр.717 од 

02.06.2020. године, која је код наручиоца заведена под деловодним бројем: I-105/20-1 
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од 02.06.2020. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија, па је 

предлoжила директору да се овом понуђачу додели уговор и исти је предлог усвојио.  

10.1. Подизвођач: Понуђач набавку извршава самостално без помоћи подизвођача. 

 

 Оцењујући да је Комисија за јавну набавку спровела поступак отварања понуда, 

о томе сачинила записник, исти благовремено доставила понуђачима, те извршила 

стручну оцену понуда и исту доставила директору на разматрање, директор наручиоца 

је утврдио да је предметни поступак јавне набавке спроведен на начин и по поступку 

који је законом утврђен. 

 На основу изнетог, уважавајући у свему Извештај о стручној оцени понуда број: 

I-105-5/20 од 05.06.2020. године који је сачинила Комисија за јавну набавку, директор 

је исти усвојио и донео ову одлуку. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев 

за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

   
    
 Д И Р Е К Т О Р 

 

         Весна Сакелшек, с.р 
 

Објавити: 

1. Портал јавних набавки 

2. Сајт школе 

3. а/а 


