
На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног Извештаја 

Комисије о стручној оцени понуда брoj  692 од 27.07.2018. године у поступку јавне набавке 

мале вредности за подношење понуда за јавну набавку радова на инвестиционом 

одржавању дворишне фасаде Трговачке школе, Директор школе доноси  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

којом уговор у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова на 

инвестиционом одржавању дворишне фасаде Трговачке школе додељује понуђачу 

„FONAS“ д.о.о. Београд, Овчански пут 13. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлука о додели уговора  наручиоца  је донета након спроведеног поступка јавне набавке 

мале вредности  за подношење понуда  за  јавну набавку радова на инвестиционом 

одржавању дворишне фасаде Трговачке школе у поступку јавне набавке мале 

вредности. 

Број јавне набавке :1.3.1. 

Предмет јавне набавке је набавка радова на инвестиционом одржавању дворишне 

фасаде Трговачке школе  и иста је  предвиђена у Плану јавних набавки за 2018.г. и 

Финансијском плану наручиоца на конту 425141 –одржавање објекта. 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији ФАСАДНИ 

РАДОВИ -  (ознака 45443000). 

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и 

очекује је око 4.432.000,00  динара без пдв за период од 30.07.2018.до 31.08.2018.године. 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 20.07.2018. године са почетком у 12.00 сати 

у просторијама  Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту , Краљице 

Марије бр. 1, 18.спрат, сала бр.1806. 
 

Отварање понуда спровела је Комисија наручиоца у следећем саставу: 

1. Мирјана Шекуларац, Председник комисије ,  

2. Милена Здравковић, дипл.инж.архитектуре,члан ,  

3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке, члан 

 

Поступку отварања понуда није присуствовао представник понуђача.  

 

Благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача:  
  

Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача                    Датум пријема        Сат  

 Заведена 

  

1) 2-5/272 „FONAS“ д.о.о. Београд, Овчански пут 13, 20.07.2018. год., 7:44 h 

 



 

Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било. 

 

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и 

евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) : 

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „FONAS“ д.о.о. Београд, Овчански пут 13 

 

 

 

Рок извршења радова  

 

 

У року од 25 од дана увођења у посао 

Рок плаћања У року од 45 дана од дана издавања рачуна 

Гарантни рок: 

 

2 године 

Укупна вредност 

понуде у динарима 

без ПДВ 

 

3.963.613,00 динара 

Износ ПДВ 792.722,60 динара 

Укупна вредност 

понуде у динарима са 

ПДВ 

 

4.756.335,60 динара 

Рок важења понуде 120 дана од дана јавног отварања понуде 

 

 

Критеријум за  избор најприхватљивије  понуде је критеријум НАЈНИЖЕ 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

У предметној јавној набавци Комисија наручиоца је разматрала достављену понуду 

понуђача и исту оценила као благовремену и прихватљиву. 

           
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму, на предлог Комисије 

наручиоца Директор школе је донео Одлуку о додели уговора којом уговор додељује 

понуђачу „FONAS“ д.о.о. Београд, Овчански пут 13. 

 

На основу изнетог, а на основу предлога Комисије наручиоца донета је одлука као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту 

права у року од 5 (пет) дана од дана објаве  Одлуке о додели уговора  на порталу Управе 

за јавне набавке. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу. Копију Захтева за заштиту права 

подносилац истовремено доставља Комисији за заштиту права. 



Обавештење о закљученом уговору у предметној јавној набаваци  наручилац ће објавити 

на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

 

 

            Директор Трговачке школе 

 

Мира Лекић 

 

 

Доставити: 

-секретару школе 

-архиви     

 

 

 

 


