
   

  Страна 1 oд 2 

Наручилац: О.Ш. " ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ " 

Адреса: ул. Ратарска бр. 5 

Место: Сремска Митровица 

Број: 538 

Датум: 06.12.2018. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 
Извештаја о стручној оцени понуда, доносим:  

 

                                                                    О Д Л У К У  
                                                               о додели уговора  
Уговор о јавној набавци бр. 1.1.2/2018, за набавку добара "Инвестиционо одржавање отвореног 
спортског терена у оквиру школе" за потребе наручиоца О.Ш. "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" ул. 
Ратарска бр. 5, Сремска Митровица. 
 

                                                           О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 14.11.2018. године донео Одлуку о покретању јавне набавке бр. 1.1.2/2018, за 
набавку радова " Инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у оквиру школе", за 
потребе наручиоца О.Ш. "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" ул. Ратарска бр. 5, Сремска Митровица.  
За предметну јавну набавку наручилац је дана 14.11.2018. године објавио позив за подношење 
понуда и конкурсну документацију, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.  
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 понуде.  
Након спроведеног јавног отварања понуда, комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда. 
 У извештају о стручној оцени понуда бр. 528  од 28.11.2018. године, комисија за јавне набавке је 
констатовала следеће: 

 
1) Врста предмета јавне набавке: 

Добра х 

 
2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: 
Инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у 
оквиру школе 

Редни број јавне набавке: 1.1.2/2018 

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Процењена вредност јавне 
набавке (без ПДВ-а): 

2.843.750,00  РСД 

Вредност уговора о јавној 
набавци (без ПДВ-а): 

 2.840.250,00   РСД 

Вредност уговора о јавној 
набавци (са ПДВ-ом): 

 3.408.300,00   РСД 

 
3) Образложење евентуалних одступања од плана набавки: 
 Нема одступања од плана набавки  
 
 
 
 



4) OcHoeHn noAaqh o noHyfiavunaa:

YxvnaH 6poi noaHerux noHVna:2

Snaroe
Hasue, Mecro il aApeca noHylava

l-leirou nOO 5 e_o_tpgg'-Fpft !!_q Kp__cjq! 9 H 9_q f h 9 6"

501-2 MHI- l-lnacrrr-l-ornh !OO, t1$t4a,(pa4,_q l1"e1p? | q6-

6) Hasnen, oAHocHo HMeHa nonyf;ava vuje cy noHyAe o.q6r,rjexe h pa3no3u:

Pasnogn og6njarua noHyga

flouy4a je 6raroepeueua H Henornyua
noHyAa caapxu .qpyfe HeAoclarre 16or
rojrzx un je n,loryhe yrBpAHrH crBapHy callp)l{riuy fiofryAe vrr4 uh.le

rvoryhe ynopeAHrr4 .je ca 4pyrrv
noHya aMa.

KprrepujyM 3a oqeFbnBarbe noHyge je : HajHnxa nonyfeHa r-leHa
Panr nucra noHyfaqa Ha ocHoBy nphMeHe Kphrepujyua: Haixnxa noHvheHa ueHa

P. Hasile Lr Mecro noHylava
6

1 MHI- flnacrhK-l-orhh IOO, lAt$1nja, Kparsa flerpa | 66

9) Haane H Mecro noHytlaqa KoMe ce Aogerbyje yroBop:

MHI- lhacrnK-l-ornh .QOO, lAulltja, Kparua l-1erpa | 66

Koltttcrja sa jaene Habaexe nocne crpyLrHe oqeHe noHyAa npeAnaxe Aa ce noHyfiavy MHI l-lnacrnr-
l-orrh AOO, lAa\vja, Kparua llerpa | 66, 4o.qenn yroBop o jaeHoj Habaeqn 4o6pa 6p. 1.1.2.12018'
7l Heecrr qnoHo oApxaBaue o6jerra.

finpexrop O.Ul. "JOBAH JOBAHOBI/h 3MAJ" yn. Patapcra 6p. 5, Cpeucxa Mrrpoarqa, nprxaarno je
npeAnor xovrcrje sa jaene Ha6aere, Aa ce yroBop o jasHoj Ha6aeqr 6p. 1.1.2.12018 "[,4HeecrilLlr/oHo
oApxaBaFbe orBopeHor cnoprcKor repeHa y oKBr4py LUKone", AoAenil noHylavy |\/Hl- flnacrnK-l-orfih
,!OO, Wn\rtja, Kparua flerpa | 66

IIOYKA O IIPAI}I{OM JIB,KY:
llpornn oBe oAnyKe noHyfiav Moxe Hapyqiloqy noAHeril 3axreB 3a 3a[urLlry npaBa y poKy o4 5 4aHa o,i,
gaHa o6jase Hcre Ha [ioprany sa jaeHe Ha6aaxe.

7)
8)

CT HA

6poj nog xojrana

Je noHyAa
3aBeAeHa

Flony[av
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klsHoc noHyAe
6es Fl.[B-a

501 -1
flejrov IOO, 6eorpag, Spauxa
KpclaHoarha 6 He

541-2
MHI- flnacrnr-l-orrh IOO, Wn\nja,
Kparua l-1erpa | 66 Aa

flejxowr'[OO, Eeorpa4, SpaHxa
KpcruaHoehha 6

BAHOBI4h 3MAJ ''!r,rp.O.l-ll.l

CrpaHa 2 op,2
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