
 

                 
Ђердапска 19 

11000 Београд 

Тел./факс 283-6769 

Број 1/4  од 

03.01.2020. године     

  
Редни број јавне набавке мале вредности: 8/2019 

 
На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.Гласник РС'', бр.72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 108. и члана 112 став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама члана 

(''Сл. гласник РС'' број 124/12 и 14/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 1/3 од 03.01.2020. године,  директор 

школе доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГА) БР. 

8/2019 

 
 

1. Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности који за предмет има набавка услуге 

пратилаца у превозу ученика са сметњама у развоју ОШ „НХ Душан Дугалић“ приликом 

доласка и одласка из школе до краја школске 2019/2020 године, понуђачу Хуманитарној 

организацији „Дечје срце“, а на основу понуде 1/1. од 03.01.2020. године 

 

2. Уговор се закључује за период од дана закљчења уговора, односно 08.01.2020. године, па 

до 16.06.2020. године.  

 

3. Оквирна вредност која се уговара износи 1.626.624,00 динара. 
 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Наручилац је дана 26.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности којом је 

покренута јавна набавка мале вредности бр. 8/2019. Решењем бр. 520/2 од 26.12.2019. образована је Комисија за 

спровођење поступка јавне набавке мале вредности. 

Рок за достављање понуда износио је 8 дана, односно до 03.01.2020. године у 12,00 часова. 

Јавно отварање понуда обављено је 03.01.2020. године са почетком у 13,00 часова. Након спроведеног поступка 

отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 1/2 од 03.01.2020. године Комисија за јавну 

набавку је приступила стручној оцени понуда.  

Након спроведене стручне оцене понуда Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 1/3 од 

03.01.2020. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

Предмет: јавна набавка мале вредности која за предмет има набавку пратилаца у превозу ученика са сметњама у 

развоју ОШ „НХ Душан Дугалић“ приликом доласка и одласка из школе до краја школске 2019/2020. године. 

Поступак отварања понуда вођен је 03.01.2020. године са почетком у 13,00 часова. 

 



Отварању понуде су присуствовали чланови Комисије: Милан Јовановић, председник комисије; Весна Станић, члан; 

Зоран Бар, члан 

 

Пристигла је једна понуда, следећег понуђача: 

- Хуманитарна организација „Дечје срце“; 

 

Небглаговремених понуда није било. 

 

Понуда понуђача Хуманитарне органзације „Дечје срце“ је била одговарајућа и прихватљива, и то: 

- услуга четири пратиоца ученика са сметњама у развоју у току организованог превоза у аутобусима за 

укупно четири линије од дана закључења уговора, односно 08.01.2020. године па до 16.06.2020. године, у 

износу од 1.626.624,00 динара. 

 

Комисија је констатовала да је понуда 1/1. од 03.01.2020. године са најнижом понуђеном ценом и предлаже да се за 

предметну набавку уговор закључи са Хуманитарном организацијом „Дечје срце“ 

 

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет 

дана од дана пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступацима јавних 

набавки, а предаје наручиоцу 

 

Доставити: 

- понуђачима 

- архиви 
             ДИРЕКТОР  

 

    ______________________ 

         Ђорђе Живановић 

 

 

 

 

 

 


