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ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ“ МАЛА ИВАНЧА 
Трг братства и јединства бр. 8, 11233 МАЛА ИВАНЧА 
Број: 103 
Дана: 13.02.2019. године 
 

Директор  основне школе „ Mилорад Мића Марковић“ Мала Иванча, на основу 
члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 
и 68/2015), доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Уговор за јавну набавку мале вредности добара- ново путничко возило број: 
105, додељује се понуђачу Хит ауто доо, Старо сајмиште 29, Нови Београд, ПИБ: 
102605020 и Матични број: 17455613, за понуду број: 1285 од 12.02.2019. године. 

Ову Одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки. 
 

Образложење 
 Основна школа „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча, у даљем тексту 
Наручилац, је дана 05.02.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности добара- ново путничко возило,  број: 79. 

Укупна процењена вредност јавне набавке је до 829.668,33 динара без ПДВ- 
а и до 1.000.000,00 динара са ПДВ- ом. Набавка је планирана у Плану јавних набавки 
за 2019. годину на позицији 5. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на 
Порталу јавних набавки дана 05.02.2019. године 

Рок за подношење понуда био је 13.02.2019. године до 11.00 часова. 
Благовремено на адресу Наручиоца пристигла је  понуда понуђача: 

1. Хит ауто доо, Старо сајмиште 29, Нови Београд  
Након прегледа и оцене за понуду понуђача Хит ауто доо, установљено је да 

је одговарајућа, да не ограничава права Наручиоца као и да не прелази износ 
процењене вредности јавне набавке са понуђеном ценом од 829.668,33 динара без 
ПДВ-а и 995.602,00  динара са ПДВ-ом.  

Наручилац је као критеријум за доделу Уговора планирао да примени најнижу 
понуђену укупну цену. Методологија доделе пондера је следећа: 

Понуда са најнижом понуђеном укупном ценом добија максимални број 
пондера од 100 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом 
следеће формуле: најнижа понуђена цена*максималан број пондера/цена из понуде 
која се рангира. 

У складу са изнетим је констатовано да је понуда понуђача Хит ауто доо, 
Старо сајмиште 29, Нови Београд, ПИБ: 102605020 и Матични број: 17455613  
прихватљива и предложено одговорном лицу Наручиоца закључење Уговора. 
 
 Одговорно лице Наручиоца је на основу Извештаја о стручној оцени понуда 
прихватило Предлог одлуке о додели Уговора Комисије за јавну набавку, те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: 
 

Против ове Одлуке може се  поднети Захтев за заштиту права у року од 5 
дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу 
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки. Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на 
рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара, број рачуна: 840-
30678845-06, позив на број:  подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 
се подноси захтев за заштиту права, сврха ЗЗП: назив наручиоца, број или ознака 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет 
Републике Србије. 
 
                                               

     ДИРЕКТОР 
 
             Ксенија Илић  

 


