
ОШ „АНТОН СКАЛА“ 
Београд, Петра Чајковског 2а ПИБ: 100118084 

Телефон/факс: +(381) (11) 2650-589 Текући рачун: 840-1167660-12  

e-mail: os.antonskala@mts.rs 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкма („ Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,  14/2015 и 
68/15), директорка ОШ „Антон Скала“ доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о додели уговора 

 
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „Хуманитарна организација „Дечије 
Срце“, ул. Цара Николаја 61а, Београд, број 1140 од 14.08.2020. године и додељује се уговор. 
 

Образложење 
Наручилац је дана 30. 06. 2020. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набaваке 
мале вредности услуга - Услуга пратилаца у превозу ученика са сметњама у развоју и 
инвалидитетом„Антон Скала“ приликом доласка и одласка из школе почев од 01.09.2020. 
године, па до краја наставе у школској 2020/2021 години, односно 18.06.2021. године, у 
складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама (дел. број одлуке 1052 ). 
 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 11. 08. 2020. године објавио Позив за 
подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој web 
страници.  
До истека предвиђеног рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 
(једна) понуда. 
Након јавног отварања понуда, Комисија за спровођење поступка јавне набавке 
приступила је стручној оцени понуда и сачинила извештај о истој. 
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 1177 од 20. 08. 2020. године, Комисија за 
спровођење поступка јавне набавке је констатовала следеће: 
 
1) Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке мале вредности су - Услуга пратилаца у превозу ученика са 
сметњама у развоју и инвалидитетом ОШ „Антон Скала“, приликом доласка и одласка из 
школе почев од 01.09.2020. године, па до краја наставе у школској 2020/2021 години, 
односно до 18.06.2021. години. 
Редни број набавке – 1.2.3/2020 
Назив и ознака из ОРН – 85312120- Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и 
младе. 
Процењена вредност јавне набавке – 4.990.000,00 динара нето (без ПДВ-а). 
 
2) Укупан број поднетих понуда – 1 
 
Заводни број 

понуде 
Назив понуђача Датум пријема Сат пријема 

1140 Хуманитарна организација 
„Дечије срце“ 

14.08.2020 12.10 

    
Понуда је благовремена. 
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3) Критеријум за оцењивање понуда – Најнижа понуђена цена 
 
Понуде понуђача су рангиране на основу критеријума најнижа понуђена цена: 
 
Ранг Понуђач Укупна понуђена цена без 

ПДВ-а( у РСД) 
1. Хуманитарна организација „Дечије срце“ 4.536.000,00 
 
4 ) Понуђач коме се додељује уговор: 
 
На основу горе наведене стручне оцене понуде и складу са критеријумом за доделу 
уговора, Комисија је констатовала да је једина понуда понуђача (испуњава све предвиђене 
услове): 
 
Хуманитарна организација „Дечије срце“, ул. Цара Николаја 61 а, Београд. 
 
Одговорно лице наручиоца, прихватило је предлог Комисије за спровођење поступка јавне 
набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку 
о додели уговора понуђачу–  Хуманитарна организација „Дечије срце“, ул. Цара 
Николаја 61 а, Београд, чија је понуда бр. 1140 од 14. 08. 2020. године најповољнија. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права у року  
од 5 дана од дана пријема ове одлуке 
 
У Београду, 20. 08. 2020. године   
 
 
 
                                                                 директорка школе 
 
                                                                                                                            ________________________ 
                                                                                                                           Наташа Селић Станковић 


