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Број: 233/14-17 
Датум: 26.10.2017.г.  
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,  14/15 
и 68/15), Извештаја са стручном оценом понуда број  233/11-17 од 12.10.2017.г. године, и дописа 
од „Градинг“ д.о.о. Бачки Петровац бр. 233/13-17 од 23.10.2017.г., директорка Гимназије „Јан 
Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, донела је : 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2 

у поступку јавне набавке мале вредности 3/17 
 
 

Уговор о јавној набавци мале вредности  радова – инвестиционо одржавање санитарних 
чворова у фискултурној сали у згради гимназије додељује се понуђачу „СЛОВАН-ПРОГРЕС“ Д.О.О. 
Селенча. 
 Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници школе у року од три 
дана од дана доношења исте.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

 Наручилац је дана 14.09.2017.г. донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности бр. 233/1-17 за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање санитарних чворова у 
фискултурној сали у згради гимназије (ОРН-45232460-4 санитарни радови). 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки и на сајту www.jankollar.org.  

До истека рока за подношење понуда  тј. до 10.10.2017.г. до 12.00 ч. пристигле су две 
понуде. 

Након отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила извештај о истом.  

У Извештају о стручној оцени понуда бр.233/11-17  Комисија за јавне набавке је 
констатовала следеће: 

 
1. Подаци о јавној набавци: 

 Предмет јавне набавке мале вредности бр. 3/17 је набавка радова – инвестиционо одржавање 
санитарних чворова у фискултурној сали у згради гимназије 
Редни број јавне набавке у плану набавки за 2017.г.: 1.3.4. 
 Износ планираних средстава за јавну набаку је 1.267.650,00 динара без ПДВ-а 
 Процењена вредност јавне набавке мале вредности је 1.267.650,00  дин без ПДВ-а.  
 
2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 Понуду су поднели следећи понуђачи: 

 

 

 



2 
 

Назив/име понуђача Број под којим је понуда 
заведена 

Датум и час пријема понуде 

„ГРАДИНГ“ д.о.о. Бачки 
Петровац 

233/8-17 10.10.2017.г. у 08.59 

„СЛОВАН-ПРОГРЕС“ д.о.о. 
Селенча 

233/9-17 10.10.2017.г. у 9.42 

Називи односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за нјихово одбијање: 

Назив/име понуђача чија је 
понуда одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

   
Ни једна понуда није била одбијена. 

3. Оцењивање понуда:  

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
Ранг листа понуђача: 
 
Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 
1. „ГРАДИНГ“ д.о.о. Бачки Петровац 1.056.804,00 
2. „СЛОВАН-ПРОГРЕС“ д.о.о. Селенча 1.199.178,00 

 
Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: „ГРАДИНГ“ д.о.о. Бачки Петровац. 
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
Вредност уговора о јавној набавци: 1.056.804,00 дин без ПДВ-а односно 1.268.164,80 дин 

са ПДВ-ом. 
Директорка Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу је прихватила 

предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде и донела одлуку о додели 
уговора. Међутим дана 23.10.2017.г. изабрани понуђач је одустао од закључења уговора због 
наступања непредвиђених објективних околности, те се на основу члана 113.став 3. Закона о 
јавним набавкама доноси Одлука о додели уговора 2. Уговор се додељује „Слован-прогрес“ д.о.о. 
Селенча. Вредност уговора је 1.199.178,00 динара без ПДВ-а. 

На основу изнетог донета је одлука као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 5 дана од 
дана пријема исте. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице (у даљем 
тексту:подносилац захтева). 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 
динара  (број жиро-рачуна 840-742221843-57, сврха: републичка административна такса са 
назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије) и доказ приложи 
Наручиоцу. 
             Ана Медвеђ 
 
                        Директорка гимназије 


