
 

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

број 124/2012, 14/15 и 68/15), директор ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима, дана 

10.04.2019. године, донео је 

 

О Д Л У К У   

О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

 

1. У јавној набавци мале вредности радова број 03/19 – набавка радова на реконструкцији 

фасаде зграде ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима, уговор се додељује 

понуђачу СЗГР „Партенон“, ул.Мачванска бр.17, Пожаревац 

2. Вредност јавне набавке која се уговара износи  2.093.995,00 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 доставити: ГЗ Задруга „Пионир“ Власотинце, СЗГР „Партенон“ Пожаревац, „ITALIA 

NUOVA“ доо Смедерево и СЗГР „Милчић“ Водањ, документацији и архиви 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
      

 Одлуком директора школе 144 од 22.03.2019. године, покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности број радова 03/19  чији је предмет набавка радова на реконструкцији фасаде на 

згради ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима  

Процењена вредност јавне набавке добара мале вредности износи  2.544.216,00 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 мале вредности радова. 

Благовремено, тј. до дана  08.04.2019. године до 1200 часова, за јавну набавку добара мале 

вредности број 03/18, понуде су доставили следећи понуђачи:  

 

1.  ГЗ Задруга „Пионир“ Власотинце, заводни број понуде 179 од 08.04.2019. године 

 

2. СЗГР „Партенон“ Пожаревац, заводни број понуде  180 од 08.04.2019.године 

 

3. „ITALIA NUOVA“ доо Смедерево, заводни број понуде 181 од 08.04.2019.године 

 

4. Група понуђача: СЗГР „Милчић“ Водањ, “АИНГОР“ доо Крагујевац и „Манес“ доо 

Топола заводни број понуде 185 од 08.04.2019.године 

  

Неблаговремених понуда није било. 

 

Понуда група понуђача: СЗГР „Милчић“ Водањ, “АИНГОР“ доо Крагујевац и „Манес“ доо Топола 

није прихватљива из разлога што понуђач није испунио услове из конкурсне документације, 

односно споразум о подношењу заједничке понуде не садржи потписе свих чланова групе 

понуђача-недостаје потпис заступника СЗГР „Милчић“ и уговор о обављању привремених и 

повремених послова са грађевинским инжењером не садржи период важења уговора, односно у 
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уговору су остављена непопуњена места од када до када ће важити уговор о ангажовању 

грађ.инжењера.  

 

   Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуђач СЗГР „Партенон“, Мачванска 17 

Пожаревац, на основу критеријум за доделу уговора, у складу са  чланом 85. став 1. тачка 2. 

Закона о јавним набавкама, «најнижа понуђена цена», доставио најповољнију понуду за јавну 

набавку добара мале вредности број 03/19.  

 

        Вредност јавне набавке која се уговара износи 2.093.995,00 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)         

 

                                  


