
 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15), заменик директора ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима, 

дана 14.12.2018. године, донео је 

 

 

О Д Л У К У   

О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

 

1. У јавној набавци услуга мале вредности број 02/18 – превоз запослених и ученика ОШ 

„Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима-градски, међуградски и приградски превоз- за 

2019.годину (од 01.01. до 31.12.2019.), уговор се додељује понуђачу  СП "ЛАСТА" АД, 

Аутопут Београд-Ниш бр.4, 11050 БЕОГРАД. 

 

2. Вредност јавне набавке која се уговара износи 2.496.341,65 динара без пореза на додату 

вредност.  
 

3. Средства из тачке 2. ове Одлуке реализоваће се на основу Одлуке о буџету града Смедерева 

за 2019.годину 
  

4.  Одлуку у препису доставити: СП "ЛАСТА" АД, Аутопут Београд-Ниш бр.4, БЕОГРАД, 

документацији и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

     Одлуком директора школе бр.219 од 04.12.2018. године, покренут је поступак јавне набавке 

услуге мале вредности број 02/18 чији је предмет услуга превоза запослених и ученика ОШ „Илија 

Милосављевић Коларац“ у Коларима за 2019.годину  

Процењена вредност јавне набавке услуге мале вредности број 02/18 - превоз запослених и 

ученика ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима за 2019.годину, износи 3.000.000,00 

динара без пореза на додату вредност. 

          У складу са процењеном вредношћу и расположивим средствима, сходно члану  39. Закона о 

јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) за предметну јавну набавку је 

покренут поступак јавне набавке услуге мале вредности. 

Благовремено, тј. до дана  13.12.2018. године до 1200 часова за јавну набавку услуге мале 

вредности број 02/18, понуду је доставио понуђач:  

-  СП  "ЛАСТА" АД  БЕОГРАД  , заводни број понуде 246 од 13.12.2018. године  

Неблаговремених понуда није било. 

 Комисија је констатовала да је одговарајућу и прихватљиву понуду  доставио  понуђач: 

 

- - СП  "ЛАСТА" АД  БЕОГРАД,  са следећим елементима: понуђена цена  појединачне 

месечне карте за превоз запослених: 

- у међуградској зони Смед.Паланка-Колари износи 8.800,00 динара без пореза на додату 

вредност 

-  у градско-приградској зони износи 3713,64 динара без пореза на додату вредност;  

- док цена поједниначне месечне карте за ученике у приградској зони износи 3.278,80 без 

пореза на додату вредност;  
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С обзиром да је критеријум за доделу уговора, у складу са  чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама, «најнижа понуђена цена», Комисија за јавну набавку је констатовала да је 

понуђач  СП  "ЛАСТА" АД  БЕОГРАД, доставио најповољнију понуду за јавну набавку услуге 

мале вредности број 02/18.  

       Вредност јавне набавке која се уговара износи 2.496.341,65 динара без пореза на додату 

вредност. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року  

од 5 дана од дана пријема исте. 

 

 

Директор школе 

________________ 

 (Наташа Савић)   

 

                                  


