
ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ''                                                                                                                              

БРОЈ: 59                                                                                                                                                              

ДАНА:11.02.2016.год.                                                                                                                                               

КОВИН 

 

На основу члана 108., Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и  68/2015), Извештаја о стручној оцени понуда  Комисије за Јавне набавке број 124., 

од  11.02.2016.,  директор Школе дана 12.02.2016. год., доноси,  

 
О Д Л У К У 

о избору најповољније понуде 
 

 

1. За набавку мале вредности,  бр. 2/2016 УСЛУГА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА по партијама 

бирају се као најповољнији Понуђачи: 

ПАРТИЈА 1. – услуга превоза на релацији Скореновац – Ковин, Понуђач 

           СП ''ЛАСТА А.Д. БЕОГРАД,  Београд, Аутопут београд Ниш бр. 4. 

           ПАРТИЈА 2.- услуга превоза на релацији Скореновачки пут – Скореновац, Понуђач 

            СП ''ЛАСТА А.Д. БЕОГРАД,  Београд, Аутопут београд Ниш бр. 4. 

те се овом Понуђачу и додељује уговор о јавној набавци мале вредности. 

 

2. По правоснажности ове Одлуке, са изабраним Понуђачем закључиће се уговор, којим 

ће се регулисати међусобна права и обавезе између Школе као Наручиоца и изабраног 

Понуђача.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком директора Школе бр. 17/1., од 21.01.2016. покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности за набавку  услуга за превоз ученика. 

Директор Школе је решењем број 20/1., од 22.01.2016.год., образовао Комисију за јавне 

набавке, која је након израде конкурсне документације исту дана 29.01.2016.год.,  објавила на 

порталу јавних набавки и интернет страници и доставила на адресе 3 Понуђача и то: 

 СП ''ЛАСТА А.Д. БЕОГРАД,  Београд, Аутопут београд Ниш бр. 4., АД ''ЈУГОПРЕВОЗ'', 

Ковин, Немањина бр. 108, и ЈКП ''АУТОТРАНСПОРТ'', Панчево, Војводе Радомира Путника,  

бр. 33. 

У року одређеном у  конкурсној  документацији, односно до 10.02.2016. год., до 12,оо 

часова пристигла је понуда  Понуђача:   СП ''ЛАСТА А.Д. БЕОГРАД,  Београд, Аутопут 

београд Ниш бр. 4. 

    Комисија за јавну набавку је дана 10.02.2016.год. у 12,15 часова разматрала достављену 

понуду и  након прегледа и  стручне оцене  утврдила да је  напред наведени Понуђач доставио 

понуду које је благовремена, потпуна, односно не садржи  битне недостатке, које не 

ограничава нити условљава права Наручиоца и не ограничава обавезе Понуђача и која не 

прелази процењену вредност јавне набавке.      

Комисија је узимајући у обзир да је прибављена једна исправна и прихватљива понуда 

сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 58., од 10.02.2016.год., и предложила 

директору да се за  предметну набавку изабере напред наведени Понуђач. 

      



 Из свега напред наведеног  директора Школе је прихватио  Извештај и предлог 

Комисије за предметну јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о 

избору  најповољнијих понуда као у диспозитиву. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права у оргиналном тексту подноси 

се Комисији за јавну набавку непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију 

захтева подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. 

 

 

  Д-но: - 1x Понуђачима                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

           -  1 x а/а                                                                                                               

                                                                                                              _______________________                                                                                                              

                                                                                                                 Момиров Иванка 


