
ОШ“20 октобар“  
М.Тита 271, Сивац 
Датум: 25.09.2017.  
Дел.број:01-374 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број: 124/12) и 
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 01-371/3 од 22.09.2017. године , 
доноси се  
 
 
                                                 О  Д  Л  У  К  А  
                                                о додели уговора 
 У јавној набавци услуга- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА 
АДАПТАЦИЈУ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА, ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА И ДОГРАДЊУ 
ВЕЗЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ чија је процењена вредност 412.000,00 динара, а 
за потребе ОШ“ 20 октобар“из Сивца бира се као најповољнија понуда  понуђача:  
 
 
„Аква арт пројект” из Београда, у улици Васе Чарапића 18. Понуда је заведена 
код наручиоца под бројем 01-371/2 од 22.09.2017. године, са којим ће се у складу са 
прихваћеним моделом уговора (у склопу конкурсне документације) закључити  
Уговор о јавној набавци предметног добра. 
  
 
                                                О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е        На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности  број 01-319 од 
24.08.2017. године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуга- 
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА АДАПТАЦИЈУ САНИТАРНИХ 
ЧВОРОВА, ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА И ДОГРАДЊУ ВЕЗЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ 
САЛОМ у поступку јавне набаваке мале вредности, на основу члана 39. Закона о 
јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 124/12). 
 
 
Општи подаци о јавној набавци: 
 1. Назив наручиоца: ОШ“20 октобар“  

2. Адреса наручиоца: М.Тита 271 и М.Тита 136 , Сивац  
3. Редни број јавне набавке: 22/2017 
4. Предмет јавне набавке : набавка услуга– ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА АДАПТАЦИЈУ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА, ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ 
ОБЈЕКТА И ДОГРАДЊУ ВЕЗЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ за потребе ОШ“ 20 октобар“ 
Сивац у улици М.Тита 136.  5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 

6. Процењена вредност ЈН је:  412.000,00  динара са ПДВ-ом. 
7. Критеријум избора је најповољнија понуда: Најнижа понуђена цена. 

 
 
 



 
Процедура јавне набавке, оцена и рангирање понуда: 
 У складу са чланом 39. Закона о ЈН, позив за достављање понуда у поступку 

јавне набавке мале вредности  број 22/2017, је дана 13.09.2017. године објављен 
на Порталу управе за јавне набавке и интернет адреси наручиоца. 
Рок за достављање понуда је 22.09.2017. године до 12 и 30 часова на адреси 
наручиоца. 

Преглед и оцена понуда: После отварања понуда Комисија је дана 22.09.2017. година извршила детаљан 
преглед и стручну оцену понуда и утврдила да су исправне и прихватљиве 
понуде: 
  

    1.  „Јадран доо“ Београд  понудио је следеће цене: 
 Цена без пдв-а 1.494.450,00 динара,  цена са пдв 1.793.340,00 динара. 
       
Констатује се да је документација наведеног понуђача благовремена и комплетна, 
али прелази процењену вредност јавне набавке па је стога неприхватљива. 
 
   2.  „АЕ Пројект Центар” из Сомбора понудио је следеће цене: 
 
Цена без пдв-а је 410.000,00 динара и цена са пдв 410.000,00 динара.  
Наведени понуђач није у систему пдв-а. 
Констатује се да је документација потенцијалног понуђача благовремена и 
комплетна. 
 
  3. „Аква арт пројект” из Београда понудио је следеће цене: 
 
Цена без ПДВ-а је 319.000,00 динара и цена са пдв 382.800,00 динара. 
 
Констатује се да је документација потенцијалног понуђача благовремена и 
комплетна. 

 Наведене понуде у потпуности испуњавају све обавезне и додатне услове из Закона 
о јавним набавкама-  Конкурсне документације  и  све техничке спецификације. 
  

 
        
 
 
 
 
 
 



 
 

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
  

 Предлог комисије за Јавни набавку 22/2017: 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( “Сл.ГласникРС” број 124/12) а у 
складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и 
прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене , предлаже се 
наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној 
набавци услуга ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА АДАПТАЦИЈУ 
САНИТАРНИХ ЧВОРОВА, ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА И ДОГРАДЊУ ВЕЗЕ СА 
ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ за потребе -  ОШ“20 октобар“ у Сивцу са следећим 
понуђачем:  
„Аква арт пројект” 
 
Понуда   је оцењена као исправна, прихватљива и најповољнија у поступку 
јавне набавке мале вредности. 
 
 
 
 
Поступак стручног прегледа, оцене и рангирања понуда за реализацију предметне ЈНМВ завршен је дана   22.09.2017. године у  13  часова. На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.  
 
Упутство о правном средству Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет 
дана од дана објављивања на Порталу Управе за јавне набавке Републике Србије и 
интернет страници школе. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима јавних набавки а предаје наручиоцу. 
 
 
 
 
 
 
 Директор школе: 
                                                                           _________________________ 
                                                                                       Ференц  Лендак 


