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          У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 

1422 од 11.03.2019. године Комисије за јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, у поступку јавне набавке мале вредности чији 

су предмет добра Молерски материјал за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе), редни број јавне набавке 6/2018/1, 

доносим 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

          Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности бр. 16/2019/1, чији су 

предмет добра Молерски материјал за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе) уговор о јавној набавци 

додељује понуђачу Трговинско-занатској радњи „ИЗОЛАТОР“ Миломир Шарац Пр, Чачак, Кулиновачко поље потез 4 бр. 67, ПИБ:104303806,  

МБ:60069034, са понуђеном укупном ценом од 208.312,5 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 120 дана од дана отварања понуда, са роком 

испоруке од 24 часа од дана достављања поруџбенице од стране наручиоца и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од 

стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.1од 08.03.2019.године. 

О б р а з л о ж е њ е 

    Наручилац је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 1250/1 од 01.03.2019.  године у поступку јавне набавке мале вредности (члан 39. ЗЈН, 

“СЛ. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чији су предмет добра Молерски материјал за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

(једногодишње потребе) ради доделе уговора о јавној набавци.     

            Редни број јавне набавке за текућу годину:  16/2019/1 

    У Плану јавних набавки Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2018. годину, ова јавна набавка се налази у одељку: 1.1 Добра–1.12 Водоводни, 

електро, столарски и молерски материјал. 

    Јавна набавка није обликована по партијама. 

    Процењена вредност јавне набавке: 210.000,00 РСД без ПДВ-а.  

    Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425), број апропријације 414. 

    Назив и ознака из општег речника набавке: 39224210- четке за бојење 44111400- боје и зидне облоге. 

     Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца :  
www.mojedetinjstvo.edu.rs 01.03.2019. године. 

      У позиву за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 11.03.2019. године у 12 часова. 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.mojedetinjstvo.edu.rs/
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      Благовремено, односно до 11.03.2019. године у 12 часова поднета је једна понуда. 

Р. 

Бр. 

Број под којим је понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача Датум пријема Час пријема 

1. 1410 Трговинско-занатска радња „ИЗОЛАТОР“ Миломир Шарац Пр, Чачак, 

Кулиновачко поље потез 4 бр. 67, ПИБ:104303806,  МБ:60069034 

08.03.2019. год    13:21 

 

    Неблаговремених, измењених и опозваних понуда није било. 

    Комисија за јавну набавку је приступила јавном отварању понуда 11.03.2019. године у 12:15 часова. Јавном отварању понуда није присуствовао овлашћени 

представник понуђача. Поступак јавног отварања понуда је завршен у 12:23 часова. 

    Комисија је потом приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднете понуде, у погледу испуњности услова одређених у позиву за подношење 

понуда и конкурсној документацији, и утврдила је следеће: 

    Понуђач Трговинско-занатска радња „ИЗОЛАТОР“ Миломир Шарац Пр, Чачак, Кулиновачко поље потез 4 бр. 67, ПИБ:104303806,  МБ:60069034 поднео је 

независну понуду бр. 1 од 08.03.2019. године са понуђеном укупном ценом од 208.312,5 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 120 дана од дана отварања 

понуда, са роком испоруке од 24 часа од дана достављања поруџбенице од стране наручиоца и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања 

фактуре од стране добављача за испоручена добра. Понуђач је до јавног отварања понуда доставио све узорке тражене позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом, за које је Комисија констатовала да у потпуности одговарају траженим добрима. Понуђач је доказао испуњеност обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.)  ЗЈН достављањем писаних изјава датим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,а испуњеност услова 

под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. конкурсне документације. 

    Комисија је утврдила да у понуди није дошло до рачунских грешака.            

    Обзиром да овлашћени представник понуђача није присуствовао јавном отварању понуда, Наручилац му је доставио фотокопију записника о отварању 

понуда путем електронске поште одмах након јавног отварања понуда.  

      Комисија је потом приступила стручној оцени и констатовала је да је независна понуда бр.1 од 08.03.2019. године понуђача Трговинско-занатске радње 

„ИЗОЛАТОР“ Миломир Шарац Пр, Чачак, Кулиновачко поље потез 4 бр. 67, ПИБ:104303806,  МБ:60069034 је прихватљива јер испуњава све услове тражене 

позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права 

наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

 

      Након тога, извршено је рангирање прихватљивих понуда, применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
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Ранг листа прихватљивих понуда: 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

ПДВ-а 

(у динарима) 

Рок 

важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

Рок испоруке 

(од дана достављања 

наруџбенице) 

 

 

1. Трговинско-занатска радња „ИЗОЛАТОР“ Миломир Шарац 

Пр, Чачак, Кулиновачко поље потез 4 бр. 67, ПИБ:104303806,  

МБ:60069034 

 

208.312,5 

   

120 дана 

  

45 дана 

 

           24 часа 

 

     Након рангирања прихватљивих понуда, Комисија за јавну набавку добара бр.16/2019/1 Молерски материјал за потребе Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак (једногодишње потребе) образована решењем дректора бр.1250/2 од 01.03.2019. године, изнела је мишљење да су испуњени услови за доделу 

уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу Трговинско-занатској радњи „ИЗОЛАТОР“ Миломир Шарац Пр, 

Чачак, Кулиновачко поље потез 4 бр. 67, ПИБ:104303806,  МБ:60069034, са понуђеном укупном ценом од 208.312,5 динара без ПДВ-а, роком важења понуде 

од 120 дана од дана отварања понуда, са роком испоруке од 24 часа од дана достављања поруџбенице од стране наручиоца и роком за одложено плаћање од 45 

дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.1од 08.03.2019.године. 

         У складу са изнетим, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак прихватио је предлог дат у Извештају о стручној оцени понуда бр.1422 од 

11.03.2019. године, па је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву. 

         Обзиром да је за поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 

сходно чл.112 ст.2 тач.5. 

         Упутство о правном средству:Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

                                                                                                                                                                                           ДИРЕКТОР                                   

                                                                                                      Сузана Симеуновић
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