
 
Наручилац ОШ“ Бора Станковић“ 
 
Адреса 

С.Јелашница 17510 Владичин 
Хан  

 
Место 

Јелашница –Општина 
Сурдулица  

 
Број одлуке 406 
 
Датум 25.10.2019. год. 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), директор ОШ“Бора Станковић“ у Јелашници  доноси:  
 
 

О Д Л У К У   
о додели уговора  

у поступку јавне набавке мале вредности – набавка радова –  Радови на 
уређењу школског дворишта у ОШ“Бора Станковић“ у Јелашници –Општина –

Сурдулица  ознака из општег речника набавке -  45000000 – остали грађевински 
радови 

 редни број ЈН 10/19. 
 
 

          БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда групе понуђача 
„ПУТОГРАДЊА ПРО-ГРУП“ .д.о.о и ЛОРРИ-ХАНПРЕВОЗ“ д.о.о ,ул.Војводе 
Путника 12. 17510  Владичин Хан , понуда број 394  од 18.10.2019.године. 
    

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 05.09.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр.330/02 од 05.09.2019.год. , за јавну набавку  радова –  
Радови на уређењу школског дворишта у ОШ“Бора Станковић“ у Јелашници –
Општина –Сурдулица  ознака из општег речника набавке -  45000000 – остали 

грађевински радови 
За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуде  

и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на сајту школе 
10.10.2019.год., у складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15).. 

   До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле је   1 
(једна) понуда. 
        Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачиниола извештај о истом. 

    
   У Извештају о стручној оцени понуда,Комисија за јавне набавке је 

констатовала следеће: 



 
1) Подаци о јавној набавци: 

           
 
Предмет јавне набавке 

Радови на уређењу школског дворишта 
у ОШ“Бора Станковић“ у Јелашници –

Општина –Сурдулица  ознака из општег 
речника набавке -  45000000 – остали 

грађевински радови 
 

 
Редни број јавне набавке 10/19 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 3.980.270,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 3.948.125,00  динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 4.737.750,00 динара 

 
2) Критеријум за оцењивање понуде је  најниже понуђена цена. 

 
 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најниже 
понуђена цена: 

 
 

Р.б.  
Назив понуђача 

  
Понуђена цена без ПДВ-а  

 
Понуђена цена са 

ПДВ-ом  
1 група понуђача 

„ПУТОГРАДЊА ПРО-
ГРУП“ .д.о.о и ЛОРРИ-
ХАНПРЕВОЗ“ д.о.о ,ул.Војводе 
Путника 12. 17510  Владичин Хан , 

 
 Укупно 3.948.125,00  
динара динара без ПДВ-а  

 
4.737.750,00 динара 

 
3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

         Комисија за јавну набавку је спровела поступак прегледа и оцене понуде  и 
утврдила следеће: 
 

1) Понуда заведена код Наручиоца под бројем 394  од 18.10.2019. године,  
група понуђача „ПУТОГРАДЊА ПРО-ГРУП“ .д.о.о и ЛОРРИ-
ХАНПРЕВОЗ“ д.о.о ,ул.Војводе Путника 12. 17510  Владичин Хан  , са 
понуђеном ценом укупно од 4.737.750,00 динара 

  – испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне 
документације. 

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда групе  понуђача 
„ПУТОГРАДЊА ПРО-ГРУП“ .д.о.о и ЛОРРИ-ХАНПРЕВОЗ“ д.о.о ,ул.Војводе 



Путника 12. 17510  Владичин Хан понуда број 394  од 18.10.2019. године,  
прихватљива. 

        Комисија за јавне набавке, после стручне оцене понуде, констатује да је 
пристигла на адресу наручиоца 1 (једна) понуда, групе  понуђача 
„ПУТОГРАДЊА ПРО-ГРУП“ .д.о.о и ЛОРРИ-
ХАНПРЕВОЗ“ д.о.о ,ул.Војводе Путника 12. 17510  Владичин Хан, која је 
благовремена, о д г о в а р а ју ћа  и п р и х в а т љи в а.   

Ко м и с и ја з а ја в н у  н а б а в к у  је предложила да 

понуда п о н у ђа ч а :   
 

групе  понуђача „ПУТОГРАДЊА ПРО-ГРУП“ .д.о.о и ЛОРРИ-
ХАНПРЕВОЗ“ д.о.о ,ул.Војводе Путника 12. 17510  Владичин Хан 

буде изабрана.  
  

 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке 
о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку 
о додели уговора којом се понуда групе  понуђача „ПУТОГРАДЊА ПРО-
ГРУП“ .д.о.о и ЛОРРИ-ХАНПРЕВОЗ“ д.о.о ,ул.Војводе Путника 12. 17510  
Владичин Хан број 394  од 18.10.2019. године.године, бира као најповољнија. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања  
на Порталу јавних набавки.                    
                                                                                         Одговорно лице, 
                                                                                             ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  
                                                                                             Зоран Петковић 
                                                                                           
 


