
  

  

  

ОШ „Јанко Веселиновић“ 

Карађорђева 48, 15000 Шабац 

Тел.015/343-411,341-025  

  

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015, 68/2015), овлашћено лице код наручиоца – директор школе 
Љиљана Стојановић доноси 

  

Одлуку о додели уговора 
  

   

1. Уговор за јавну набавку бр. 02/2017 услуга и то : посебан линијски 
превоз радника и ученика ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац додељује се 
понуђачу “MAČVA EXPRES” d.o.o. Badovinci , за понуду број: 433 од 
02.08.2017. године. 

2. Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца.  

О б р а з л о ж е њ е  

Наручилац је дана 01.06.2017. године донео Одлуку о покретању поступка 
јавне набавке број: 02/2017, за јавну набавку услуга и то : посебан линијски 
превоз радника и ученика ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац.  

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца дана 25.07.2017. године. 

  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број: 434 од 02.08.2017. године, Комисија за јавну набавку 
(у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у 
Извештају бр. 443 од 08.08.2017. године. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

   

1. Предмет јавне набавке: 



Предмет јавне набавке су услуге посебног линијског превоза радника и 
ученика ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац.  

Општи речник набавки Услуге друмског превоза – 60100000 

.   

  

2. Процењена вредност јавне набавке је 2.166.658 динара без обрачунатог 
пореза на додату вредност. 

  

3. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: редни 
број јавне набавке 02/2017, предмет набавке услуге  посебног линијског 
превоза радника и ученика ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац, износ 
планираних средстава за набавку 2.166.658 динара без обрачунатог пореза на 
додату вредност, апропријација у буџету, односно финансијски план за 
плаћање – предвиђена средства у буџету локалне самоуправе Града Шапца за 
2017.годину и 2018.годину, на основу плана набавки наручиоца, јавна набавка 
мале вредности у отвореном поступку, покретање поступка и закључење 
уговора јун/август 2017.године, извршење уговора до августа 2018.године, 
јавна набавка оправдана из разлога неопходности организације и реализације 
наставног процеса у издвојеним јединицама матичне школе у Шапцу, 
процењена вредност набавке утврђена на основу фактура испостављаних од 
превозника, увећаних за пораст цена на мало, пројектоване инфлације и сл. 

  

4. Евентуална одступања од плана набавки са образложењем: није било 
одступања. 

  

5. Разлози и околности које оправдавају примену : јавна набавка мале 
вредности у отвореном поступку у складу са чл. 32. и 39. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) 

  

6. Основни подаци о другом наручиоцу с којим се спроводи поступак јавне 
набавке: нема другог наручиоца. 

  

7. У поступку јавне набавке учествовало је 2 (два) понуђача. 

  

8. Основни подаци о понуђачима: “AUTOPREVOZNIK” Joksimović 
Bratislav preduzetnik Vladimirci, Krnule и „MAČVA EXPRES“ d.o.o. 
Badovinci 



  

9. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 
понуда: 

Нема одбијених понуда. 

10. Мишљење Комисије о понудама: Комисија утврдила да су обе пристигле 
благовремено, констатовала да су обе одговарајуће јер су благовремене и 
испуњавају све техничке спецификације и без битних недостатака, и да су обе 
прихватљиве јер им понуђене цена не прелази износ процењене вредности 
јавне набавке. 

 

11. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

  

12. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу 
уговора: 

Редни 
број 

Назив и седиште понуђача/шифра 
понуђача 

Понуђена цена 

Редни 
број 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена 

 1. 
„MAČVA EXPRES“ d.o.o. Badovinci 

 

 1.922.235,84 динара без 
обрачунатог пореза на 
додату вредност 

2. 
“AUTOPREVOZNIK” Joksimović 
Bratislav preduzetnik Vladimirci, 
Krnule 

 1.935.000,00 динара без 
обрачунатог пореза на 
додату вредност 

     

   

 

13. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача „MAČVA 
EXPRES“ d.o.o. Badovinci – Девет Југовића 161, те предлаже наручиоцу да 
њему додели уговор.  

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

  



  

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 
дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се 
подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора 
да садржи елементе прописане чланом 151. ЗЈН-а. Подносилац захтева дужан 
је да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број жиро рачуна: 840-
30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број : подаци о броју или 
ознаци јавне набавке, сврха: ЗЗП са назнаком набавке на коју се односи у 
износу од 60.000 динара (сходно члану 156. ЗЈН-а).  

 

  

  

___________________ 

 


