
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА 
Број:  834/2020. 
Датум: 22.07.2020.године 
Карађорђева 122. 
В а љ е в о 
Тел: 014/226-085 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „ Сл. Гласник РС  “ 124/12., 14/15. и 
68/15. ) и Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавну набавку мале вредности – услуге: 
ЈНМВ  1/2020. године, директор „ Прве основне школе“  у Ваљеву,  ДОНОСИ: 

 
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ -  
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА – ПУТНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

РЕДНИ  БРОЈ  ЈНМВ:  1/2020 
 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу СП „ ЛАСТА “ А.Д. Београд, Аутопут Београд – 

Ниш, број 4, 11050 Београд,  понуда број: 6852 од 14.07.2020.године, код наручиоца заведена под 
бројем: 824/2020 од 17.07.2020.године, као најповољнијој понуди понуђача са најнижом 
понуђеном ценом. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
   1. Одлуком директора „Прве основне школе“  у Ваљеву, број: 757/1/2020 од 29.06.2020.године, 
покренут је поступак Јавне набавке мале вредности – УСЛУГЕ.  

Истовремено са доношењем Одлуке, донето је и Решење о образовању комисије за јавну 
набавку ( у даљем тексту: Комисија ), број: 757/2/2020 од 29.06.2020.године. 

 Предмет јавне набавке мале вредности: Аутобуски превоз ученика – путника за 
школску 2020/2021. годину „ Прве основне школе “  у Ваљеву, број:1/2020; 

Назив и ознака из општег речника набавки: 60100000- Услуге друмског превоза. 
   2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

1)  Набавка се води под редним бројем:  1/2020 , ЈНМВ - УСЛУГЕ, 
2)  Сретства су обезбеђена на конту број:  422411 – превоз ученика и финансирају се из 
буџета Града Ваљева. Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки наручиоца за 2020.  
годину.  
3) Процењена вредност јавне набавке у финансијском Плану је: 1.100.000,00  динара без 

обрачунатог ПДВ-а, односно 1.210.000,00  динара са обрачунатим ПДВ-ом. 
4) Предмет јавне набавке: Аутобуски превоз ученика – путника за школску 2020/2021. 

годину,  у  „ Првој основној школи “  у Ваљеву. 
5) У складу са чланом 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ( „ Сл. Гласник РС  “ 

124/12., 14/15. и 68/15. , у даљем тексту: ЗЈН ), Позив за подношење понуда са конкурсном 
документацијом, наручилац је објавио на Порталу јавних набавки  дана 09.07.2020.године. 

 
    3. У року за подношење понуда, односно до 17.07.2020. године, до 10.00 часова, приспела је 1            
( једна ) понуда  и то: 
 

Р. 
бр.  

Број под којим је понуда 
заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 
понуђача 

Датум 
пријема  

Час 
пријема 

1.   824/2020.  СП „ ЛАСТА “ ад. Београд,  17.07.2020.   9.15с. 

 
Јавно отварање понуда спроведено је дана 17.07.2020.године,  са почетком у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца, у присуству чланова Комисије, образоване Решењем директора школе 
број: 757/2/2020 од 29.06.2020.године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, сачињен је Записник о отварању понуда 
број: 823/2020 од 17.07.2020. године, сагласно члану 104. ЗЈН.  

 Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у 
Извештају бр. 833/2020 од 22.07.2020.године. 
 



   4. У Извештају о стручној оцени понуда,  Комисија је констатовала следеће: 
 

1) Понуда понуђача са понуђеном ценом - приказ; 
 

Р. бр.  Назив и седиште понуђача Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-
ом 

1.  СП „ ЛАСТА “ а.д. Београд, 
     1.031.561,68 1.134.717,85    

1) Критеријум за избор најповољније понуде и доделу уговора је најнижа понуђена цена.  
2) Понуда јединог понуђача је приспела као благовремена, у остављеном року пре отварања 

понуда,  до 17.07.2020. године -  пре 10.00 часова; 
3) Понуда понуђача СП „ ЛАСТА “ А.Д. Београд, Аутопут Београд – Ниш број 4, 11050 

Београд,  дел.бр.6852 од 14.07.2020.године (заведена код наручиоца под бројем  824/2020 
од17.07.2020.године) са понуђеном ценом од 1.031.561,68 без ПДВ-а је прихватљива и 
уједно  најповољнија. 

4).  Понуђач којем се додељује уговор: 

5)  Комисија за јавну набавку мале вредности  1/2020. Аутобуски превоз ученика – путника за 
школску 2020/2021.годину, ПРЕДЛАЖЕ директору „ Прве основне школе “  у Ваљеву, да 
сходно одредби члана 108. ЗЈН, ДОНЕСЕ ОДЛУКУ којом се Уговор о јавној набавци додељује 
понуђачу СП „ ЛАСТА “ А.Д. Београд, Аутопут Београд – Ниш број 4, 11050 Београд; 

 
Директор као одговорно лице наручиоца, а на основу законског овлашћења, ПРИХВАТИО 

је Извештај комисије о стручној оцени понуда број: 833/2020 од 22.07.2020..године у оквиру 
спровођења јавне набавке  мале вредности, са предлогом да се  Уговор за Услуге - аутобуског 
превоза ученика – путника за школску 2020/2021.годину, у  „ Првој основној школи “  у Ваљеву,  
ДОДЕЛИ најповољнијој понуди понуђача СП „ЛАСТА“ А.Д. Београд, деловодни број: 6852 од 
14.07.2020. године (заведену код наручиоца под бројем 824/2020 од 17.07.2020.године) . 

 
На основу свега  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 објављивања исте на Порталу  
јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

 
 

Доставити:        
- понуђачу, 
-а/а 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
___________________ 

        Милева Мојић 
 
 
 
 
  


