
 
 Наручилац:  
ОШ „Вук Караџић“ 
 Бачка Паланка 
 Доситејева 3 
 Датум:  14.11.2019. 
 Бр:   710/19 
 
         На основу чл. 108.  Закона о јавним набавкама  ( „Службени гласник РС“  бр. 124/12, 14/15, 
68/15) и Извештaја о стручној оцени понуда директор школе доноси 
 
 
                                                                   О Д Л У К У 
         o додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
                        -  jавна набавка додатних  радова на санцији крова фискултурне сале  
                                             
                                
 
        Уговор о јавној набавци мале вредности – набавка радова  - додатни радови на санација крова 
фискултурне сале ОШ „Вук Караџић“ додељује се понуђачу:  ДОО „ Визура“  Бачка Паланка. 
                                     
 
                                                                Образложење 
 
 
      Наручилац је  у складу са чл. 36. став 1.тачка 5. Закона о јавним набавкама и Мишљења Управе за 
јавне набавке  бр. 404-02-4151/19 од  26.9.2019. донео Одлуку о покретању преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова –додатни радови на санацији крова 
фискултурне сале. 
 
     Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива са подношење понуда на 
основу чл. 36. став 1. тачка 5. ЗЈН су дa сe приликом радова на постојећем кровном покривачу ОШ 
„Вук Караџић“   указала потреба за извођењем додатних радова. Установљено је да је испод постојећег 
дела црепа неопходно заменити део кровне конструкције како се кров не би оштетио услед 
атмосферских дејстава и тиме нарушио интегритет омотача.  
      Број и датум провобитно закљученог уговора: 189/19 од 8.4.2019. 
 
     На основу позитивног Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-4151/19 донета је одлука о 
покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношње понуда.  
 
      Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и 
Конкурна документација објављени су дана 31.10.2019.  на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца. 
    Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови 
   Редни бр. набавке: 9/2019 
   Вредност јавне набавке: 110.400,00  дин. без ПДВ –а 
   
       
 
 
 
 
 
 



      Поступак јавног отварања понуда и преговарања спроведен је данa 12.11.2019.  у 9,10 часова у 
просторијама наручиоца ОШ „Вук Караџић“ . 
 
    Констатовано је да је благовремено , до 12.11.2019. до 9,00  часова пристигла понуда понуђача ДОО 
„Визура“ Бачка Паланка. 
 
   Основни подаци о понуђачу: 
   Матични бр. 08741581 
   ПИБ: 102216370 
   Понуђена цена: 110.400,00  дин.( без пдв-а) 
                               132.480,00 дин.  ( са пдв-ом) 
   Понуђач извршава набавку самостално.  
 
   Предмет преговарања је извођење додатних радова на санацији крова фискултурне сале. 
 
       
     Приликом стручне оцене понуде констатовано је да п 
онуда не садржи недостатке у смислу чл. 106. ЗЈН, одговарајућа је, па се сматра прихватљивом у 
смислу чл. 3.став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 
       После стручне оцене понуде комисија за јавну набавку предлаже одговорном лицу наручиоца да 
уговор о јавној набаци радова-додатни радови на санацији крова фискултуре сале  додели понуђачу 
ДОО “Визура“ из Бачке Паланке.  
 
     Одговорно лице наручиоца је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора како 
је наведено у диспозитиву. 
 
        ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
        Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана 
од дана објављивања одлуке  на Порталу јавних набавки, а копија захтева се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
 
 
         
                                                                                                                 Директор  
                                                                                                               Сања Ралић 

 
 

 


