
Средња школа“Милоје Васић“ 

Велико Градиште 

Број: 2215 

Датум:  01.07.2019.године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.  124/12,68/15),  директор Средње 

школе „Милоје Васић“ у Великом Градишту, доноси: 

О Д Л У К У  

о додели уговорa 

        ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за ЈН број 4/2019- Успон“ д.о.о техника, Чачак, 2071 од 

27.06.2019.године  

О б р а з л о ж е њ е 

         Наручилац је дана 19.06.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредност, редни број 4/2019.  

 

Предмет јавне набавке:  набавка рачунара за потребе Средње школе „Милоје Васић“,30200000-1  

ЈН 4/2019. 

Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку 

План набавки за 2019. годину, добра, јавна набавка мале вредности раздео раздео 4,глава 4.0,функција 

920,позиција 117, економска класификација 4631 

Процењена вредност јавне набавке: 625.000,00 динара (без ПДВ-а) 

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним 

набавкама 

Основни подаци о понуђачима: 

1.Сервис електронике и рачунара“Office“,Велико Градиште,2076 од 28.06.2019.године 

2.„Rojal commerce“d.o.o, Београд, 2075 од 28.06.2019.године 

3„King ict“d.o.o,Београд, 2074 од 28.06.2019 године 

4.Sztr“Start“ ,Чачак, 2073 од 28.06.2019.године 

5.„Јаков систем“ д.о.о, Ниш, 2072 од 28.06.2019.године 

6.„Информатика ад“,Београд, 2070 од 27.06.2019.године 

7.„Успон“ д.о.о техника, Чачак, 2071 од 27.06.2019.године 

  



-Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  нема одбијених  

понуда 

Начин примене методологије доделе пондера:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“ 

Назив понуђача коме се додељује уговор, и сваки део уговора који ће извршити подизвођач 

На основу горе изнетих чињеница, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.  

Уговор се додељује понуђачу:.„Успон“  д.о.о техника, Чачак, 2071 од 27.06.2019.године 

-Укупна цена без ПДВ-а 492.750,00 динара 

-Укупна цена са ПДВ-ом: 591.300,00 динара 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Да                                                        Не 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке Понуђач може Наручиоцу поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте. 

                   

         

           Директор                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            _________________________ 

                                                                                                       Зоран Ташић          

 

 

 

 х 


