
 

 

Република Србија 
Основна школа  
„Митрополит Михаило“ 
 Сокобања Митрополита Михаила бр.5 
Број: 04-524/8-16 
Датум: 04.08.2016. год.  
 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12)  као и 
Извештаја о стручној оцени понуда дел. бр 04-524/7-16 од 04.08.2016.год. директор школе 
доноси 
 

 
О  Д  Л  У  К  У     О      Д  О  Д  Е  Л  И     У  Г  О  В  О  Р  А 

 
               ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  о јавној набавци  за јавну набавку у отвореном поступку 
-Превоз ученика и запослених школе – 60130000- Услуге друмског путничког превоза за 
посебне намене, а  на основу  позива за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца www.osmitmih.edu.rs дана 05.07.2016. године, 
понуђачу СП "Сокопревоз" АД Сокобања, Миладина Живановића бб.   чија је понуда 
заведена код наручиоца под бројем 01-560/1-16 од 04.08.2016. 
Одлуку доставити  понуђачу у року од три дана од дана доношења исте. 
 

О б р а з л о ж е њ е            Наручилац је дана 01.07.2016. године донео Одлуку о покретању поступка  за јавну 
набавку отвореном поступку -Превоз ученика и запослених школе – 60130000- Услуге 
друмског путничког превоза за посебне намене дел.бр. 01-560/1-16. 
                Јавна набавка планирана је у Плану набавки за 2015 годину  Основне школе        
„Митрополит Михаило“ Сокобања број дел. бр. 04-186/1-16 од 11.03.2016. године, а средства 
за реализацију набавке налазе се у буџету општине за 2016. годину на  конту 472718. 
  
          Процењена вредност јавне набавке у отвореном поступку -Превоз ученика и 
запослених школе – 60130000- Услуге друмског путничког превоза за посебне намене, без 
обрачунатог пореза на додатну вредност износи 11 333 333,00 динара.    
 
 
        Подаци о јавној набавци: 
Редни број јавне набавке ЈНМВ 03/16 
Предмет јавне набавке Превоз ученика и запослених школе  
Редни број из плана јавних набавки 1.2.1 
Врста поступка јавне набавке из Плана 
набвки 

Јавна набавка- отворени поступак 
Оквирни датум покретања поступка из Плана 
набвки 

јун  2016. године 
Оквирни датум закључења из Плана набвки јул  2016. године 



 

 

Оквирни датум извршења уговора из Плана 
набвки 

септембар 2016. године 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) 11 333 333,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) 11 191 680,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) 12 310 848,00 динара 
                 
      Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена 
процењена вредност:  Потреба организованог превоза ученика и запослених школе од и ка подручним школама.        
Процењена вредност добијена је на основу вредности уговора од прошле године.  
     Укупан број поднетих понуда: Благовремено, тј. до дана 04.08.2016. године до 11:00 сати  
примљена је једна понуда и то: 
 
Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Назив понуђача, односно шифра 
понуђача 

Датум 
пријема 

Час пријема 

01-560/1-16 СП "Сокопревоз" АД Сокобања, 
 Миладина Живановића бб 

 

04.08.2016 9:55 

 
Неблаговремених понуда није било. 

 
        7) Констатује се да је понуђач  понудио следећу цену без пдв:  
Редни 
број 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Назив понуђача Понуђена цена без 
ПДВ 

1 01-560/1-16 СП "Сокопревоз" АД Сокобања, 
 Миладина Живановића бб 11 191 680,00 РСД 

      Критеријум за оцењивање понуда: је најнижа понуђена цена.  
       Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена 
Редни 
број 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Назив понуђача Понуђена цена без 
ПДВ 

1 01-560/1-16 СП "Сокопревоз" АД Сокобања, 
 Миладина Живановића бб 11 191 680,00 РСД 

       Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:  



 

 

      
                           Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели 
понуђачу СП "Сокопревоз" АД Сокобања, Миладина Живановића бб.   
Изабрани понуђач извршиће јавну набавку  самостално.   
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије  за јавну набавку у отвореном 
поступку -Превоз ученика и запослених школе, те је на основу законског овлашћења донело 
Одлуку о додели уговора СП "Сокопревоз" АД Сокобања, Миладина Живановића бб.   
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против ове Одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права Републичкој  
комисији, у року од 10 дана од дана пријема исте.   
Захтев се подноси преко наручиоца.                    
 
 
Сокобања, 
04.08.2016. 
 

Директор школе, 
Марија Кузмановић 

                                                                          


