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Сходно члану 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 15/14 и 68/15), директор Основне школе „Иван Горан Ковачић“, 

улица Војводе Бране број 18/а, 11050 Београд, доноси 

 

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга 

– Услуга обезбеђења објекта школе – редни број набавке 22/16 

 

1. Уговор о јавној набавци услуга: услуга – Услуга обезбеђења 

објекта школе – редни број набавке 22/16, додељује се понуђачу 

Dobergard д.о.о., улица Школски трг број 5, 11160 Београд, број 

понуде 1714/16 од 31.10.2016. године са понуђеном ценом у износу 

од 222,00 динара/радни сат. 

2. Процењена вредност набавке је 2.000.000,00 динара. 

3. Одлуку доставити секретару, члановима Комисије и архиви. 

4. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници, у року од три дана од дана доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У предметном поступку јавне набавке, наручилац је, након доношења 

Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању Комисије за јавну 

набавку, објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни.  

 

1) До истека рока за подношење понуда, односно до 07.11.2016. године, 

до 10:00 часова, пристигла је понуда понуђача: 

 

- Dobergard д.о.о., улица Школски трг број 5, 11000 Београд. 
 

 

2) О поступку отварања понуда, Комисија за јавну набавку је сачинила 

Записник о отварању понуда, те копију истог доставила понуђачу. 

 
 

 

3)   Након прегледа пристигле понуде, Комисија је констатовала 

следеће: 
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- понуда понуђача Добергард д.о.о., улица Школски трг број 5, 

11000 Београд, број 1714/16 од 31.10.2016. године са понуђеном 

ценом радног сата у износу 222,00 динара, без ПДВ-а, је 

прихватљива.  

 

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.  

 

Комисија за јавну набавку је предложила директору Основне школе „Иван 

Горан Ковачић“, улица Војводе Бране број 18/а, 11050 Београд, да донесе 

Одлуку о додели уговора којoм се Уговор о јавној набавци услуга – Услуга 

обезбеђења објекта школе – редни број набавке 22/16, додељује понуђачу 

Добергард д.о.о., улица Школски трг број 5, 11000 Београд, број 1714/16 од 

31.10.2016. године са понуђеном ценом радног сата у износу 222,00 

динара, без ПДВ-а,  јер је доставио прихватљиву понуду. 

 

Имајући у виду напред наведено, то је донета Одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Рок за подношење Захтева за заштиту права је 5 

дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.  

                                                     

                                                   Д И Р Е К Т О Р  

                                                    ОШ „Иван Горан Ковачић“                                         

                                    

                                                     _______________________________ 

                                                     Миомир Драгаш 


