
 
Република Србија                                                                                                        Број јавне набавке: ДУСЖШ-ЈНМВ-03/18 
Дом ученика средње железничке школе 
Здравка Челара 14 
11000 Београд 
Број : 2083 
Датум: 14.06.2018. 

 

 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015), в.д. директора Дома ученика средње железничке школе доноси:  
 

О Д Л У К У  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА    

 
         Уговор за јавну набавку услуга – Годишње одржавање електричне инсталације Дома 
ученика средње железничке школе за коју се спроводи поступак јавне набавке мале 
вредности, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од две 
године , број ДУСЖШ-ЈНМВ-03/18, сходно Извештају о стручној оцени понуда број 2082 од 
14.06.2018. године, додељује се Групи понуђача и то :  
Носиоцу групе понуђача: „ONICOM“- Београд, ул.Сазонова број 2; Матични број: 
07527233; ПИБ: 100021331, чија је понуда број  1956 од 08.06.2018. године (код наручиоца), 
а број 143/2018 од 06.06.2018. године (код носиоца групе понуђача) и Члану групе 
Понуђача: „FMT“, DOO- Зајечар, ул. Стражиловска број 57 одабрана применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“.    
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

 Наручилац је дана 31.05.2018. године донео Одлуку број 1857 о покретању поступка 
јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, 
на период од две године број ДУСЖШ-ЈНМВ-03/18, за набавку услуга –Годишње одржавање 
електричне инсталације Дома ученика средње железничке школе.   
            За наведену јавну набавку Наручилац је објавио Позив за подношење понуде број 1860 
дана 01.06.2018. године и Конкурсну документацију број 1859 дана 31.05.2018. године на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца, приспела је 1 (једна) 
понуда. 

Након спроведеног отварања понуда дана 11.06.2018. године, на основу Записника о 
отварању понуда број 1191 од 11.06.2018. године, Комисија за јавну набавку  је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 2082 од 14.06.2018. године, Комисија за јавну 
набавку је констатовала следеће: 

1)Предмет јавне набавке: услуге – Годишње одржавање електричне инсталације Дома 
ученика средње железничке школе 
 
2) Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку: 

- интерни редни број јавне набавке за текућу годину:  ДУСЖШ-ЈНМВ број 03/18; 
- врста поступка: јавна набавка мале вредности услуга  
 Позив за подношење Понуда објављен је истовремено са конкурсном документацијом дана 
01.06.2018. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
www.domucenika.rs  
- број поступка у плану јавних набавки за 2018. годину – на позицији број– 1.2.2.; 
- ознака из општег речника набавке:  
50000000 - Услуге одржавања и поправки  
50700000 - Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама 
50710000 - Услуге поправке и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама 
50711000 - Услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама 
 
 

http://www.domucenika.rs/


3)  Процењена вредност јавне набавке: 
-средства су обезбеђена усвојеним -Финансијским планом за 2018. годину и Планом јавних 
набавки за 2018. годину  и то у укупном износу од: 1.500.000,00 динара  без ПДВ-а, 
односно 1 .800.000,00 динара са ПДВ -ом  (на годишњем нивоу (12 месеци)), односно 
3.000.000,00 динара, без пдв-а у периоду од 2 године (24 месеца), односно 3.600.000,00 динара  
са ПДВ-ом .                                                                       
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4) Укупан број поднетих понуда је 1 (једна)  и то:  

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум 

пријема 
Час 

пријема 

број под којим је 
понуда заведена 

назив или шифра понуђача 
датум 

пријема 
час 

1956 

Група Понуђача: 
Носилац Групе Понуђача:„ONICOM“- 
Београд ,  
ул.Сазонова број 2 
Члан групе Понуђача:„FMT“, DOO- 
Зајечар, 
Ул. Стражиловска број 57 

08.06.2018. 14:10 

 

5)Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:  

Приликом прегледа и стручне оцене понуда у складу са чланом 107. Став 1. ЗЈН, Комисија је 
утврдила да нема одбијених понуда.  

6) Критеријум за оцењивање понуде: 
       -  најнижа понуђена цена 

6.1.   Број под којим је понуда заведена: Број 1956 од 08.06.2018. године (код наручиоца), а број 
143/2018 од 06.06.2018. године (код носиоца групе понуђача); 
- Назив или шифра групе понуђача: Носилац групе понуђача: „ONICOM“- Београд , ул.Сазонова 
број 2,ПИБ : 100021331, матични број: 07527233 и Члан групе понуђача: :„FMT“, DOO- Зајечар, 
Ул. Стражиловска број 57 
 - Понуђена цена (на годишњем нивоу (12 месеци)), и евентуални попусти: 
 1.500.000,00 динара, без пдв-а 
 1.800.000,00 динара, са пдв-ом  
односно 3.000.000,00 динара без пдв-а, у периоду од 2 године (24 месеца) и то на основу 
стварно изведених услуга, признатих кроз оверене Записнике о изведеним предметним 
услугама, а у свему према јединичним ценама из предметне Понуде (Образац структуре цене 
стр.28/51 до 38/51) број 1956 од 08.06.2018. године (код Наручиоца), а број 143/2018 од 
06.06.2018. године (код носиоца Групе понуђача). 
 
Понуђач извршава набавку као Носилац групе Понуђача. 

Рок завршетка предметног посла: Према стварно изведеним услугама, а у свему према 
јединичним ценама из предметне Понуде (Образац структуре цене стр.28/51 до 38/51) број 1956 
од 08.06.2018. године (код Наручиоца), а број 143/2018 од 06.06.2018. године (код носиоца 
Групе понуђача). 
Начин и рок плаћања: 
На основу фактуре-вирмански: у року до 45 (четрдесетпет) дана      
(У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(«Сл.гласник РС» бр. 119/2012.)) од дана пријема фактуре за извршени предметни посао  
Без аванса.  
Гарантни рок за изведене радове: 24 (двадесетчетири) месеца, од дана завршетка посла 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда 

 



7) Назив понуђача коме се додељује Уговор према предметној набавци: 

Комисија за јавну набавку Наручиоца је у Извештају о стручној оцени понуда број 2082 од 
14.06.2018., предложила да се Уговор за предметну јавну набавку мале вредности број 
ДУСЖШ-ЈНМВ-03/18 – Годишње одржавање електричне инсталације Дома ученика средње 
железничке школе додели групи  Понуђача и то: 
Носиоцу групе понуђача: „ONICOM“- Београд, ул.Сазонова број 2; Матични број: 
07527233; ПИБ: 100021331, чија је понуда број  1956 од 08.06.2018. године (код наручиоца), 
а број 143/2018 од 06.06.2018. године (код носиоца групе понуђача) и Члану групе 
Понуђача: „FMT“, DOO- Зајечар, ул. Стражиловска број 57 јер је са аспекта изабраног 
критеријума једина, одговарајућа, нема битних недостатака и као таква је у свему и 
прихватљива. 
 
 
 

Одговорно лице Наручиоца - Директор, прихватио је предлог Комисије за јавну 
набавку о избору најповољније понуде, према Извештају о стручној оцени за предметни 
поступак услуга, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о закључењу 
уговора  као у диспозитиву ове одлуке.  

 
 
 
 
 
 
 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Против ове одлуке може се поднети наручиоцу 
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки. 
Копија захтева за заштиту права се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 

                                        

 
 НАРУЧИЛАЦ 

 

 

                                                                                               __________________________________ 

                                                                 в.д.директора Саша Роквић 
 

 


