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ОШ ,, Светпзар Маркпвић,,  
Лескпвашкпг пдреда 6. 
Брпј: 348 
Датум: 08.04.2022. 
Л Е С К О В А Ц 
 

На пснпву Извещтаја кпмисије п ппступку набавке на кпје се Закпн п јавним 
набавкама не примеоује ( шл. 27. став 1. ташка 1. ЗЈН)  бр. 324 пд 30.03.2022. гпдине, 
директпр ОШ ,, Светпзар Маркпвић ,, Лескпвац, дпнпси : 
 

О Д Л У К У  О  Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР у ппступку набавке радпва - Ппнуда за набавку радпва – 
Унутрашои радпви на санацији пбјекта Централне шкпле у Лескпвцу – НР 1/22,  
ппнуђашу ГП ,, ЛЕНОС,, дпп Лескпвац, Трг Ревплуције 33, 16000 Лескпвац, ПИБ: 103867696 , 
МБ: 20038365 према дпстављенпј ппнуди бр. 37 пд 25.03.2022. гпдине заведена кпд 
нарушипца бр. 313 дана 28.03.2022. гпдине.    

Одлука п дпдели угпвпра биће пбјављена на интернет страници Нарушипца 
www.svetozarmarkovic.edu.rs 

 
 

О б р а з л п ж е о е 
Нарушилац, Oснпвна щкпла ,, Светпзар Маркпвић ,,  Лескпвац , дпнеп је Одлуку п 

спрпвпђеоу набавке на кпје се Закпн п јавним набавкама не примеоује - Унутращои 
радпви на санацији пбјекта Централне щкпле у Лескпвцу – НР 1/22  брпј 218  дана 
01.03.2022. гпдине.  
Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa oтвaрaоa пoнудa сашиоен је Зaписник o oтвaрaоу пoнудa, 
заведен ппд брпјем 317  дана 28.03.2022.гoдинe. Кoмисиja зa нaбaвку радпва (дaљe: 
Кoмисиja) je накпн птвараоа и евидентираоа ппнуда изврщила струшну пцену ппнуда и у 
складу са Одлукпм п спрпвпђеоу ппступка набавке, сашинила извещтај п ппступку набавке  
брпј 324 пд 30.03.2022. гoдинe. 
 

- У Извeштajу o ппступку  набавке  Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe: 
 
1. Ппдаци п наручипцу: Оснпвна щкпла ,, Светпзар Маркпвић,, Лескпвац, ул. Лескпвашкпг 
пдреда 6., 16000 Лескпвац 
 
2. Врста наручипца: пбразпвна устанпва – пснпвна щкпла 
 
3. Интернет адреса наручипца на кпјпј је пбјавоен ппзив и кпнкурсна дпкументација: 

www.svetozarmarkovic.edu.rs 

4. Врста ппступка: предмет набавке спрпвпди се у ппступку набавке на кпје се Закпн не 
примеоује схпднп шлану 27. став 1. ташка 1. Закпна п јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 91/2019)  
 
5. Врста предмета: радпви 

http://www.svetozarmarkovic.edu.rs/
http://www.svetozarmarkovic.edu.rs/
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6. Предмет набавке: радпви, текуће пдржаваое – глетпваое, бпјеое и крешеое зидних 

ппврщина 

7. Ознака из ппштег речника набавке - ЦПВ: 45400000 – Заврщни грађевински радпви , 

45442110 – Бпјадерски радпви на зградама 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке : 1.791.667,00 динара без ПДВ-а пднпснп 2.150.000,00 

са ПДВ-пм 

Ппдаци п апрппријацији у буџету: 

 Набавка иде на терет финансијскпг плана Нарушипца: ппзиција 123, екпнпмска 
класификација кпнта 425100– текуће ппправке и пдржаваое зграда и пбјекта. Извпр 
финансираоа Бучет града Лескпвца.  
 
10. У пoступку  нaбaвкe, нарушилац је ппслап пбавещтеое п пбјављенпм ппзиву на мејл 
адресе 3 (три)  пптенцијална ппнуђаша тржищнп сппспбна да реализују предметну набавку 
и пбјавип јавни ппзив са кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђашима на званишнпј интернет 
страни нарушипца. 
 Благпвременп тј. дп дана пдређенпг у ппзиву за дпстављаое ппнуда 28.03.2022. 
гпдине дп 13:00 шаспва, у запешаћенпм пмпту, на назнашену адресу за пријем ппнуда, свпје 
ппнуде  ппднели су следећи ппнуђаши: 

Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена 

Назив или шифра ппнуђача 
Датум 

пријема 
Сат 

313 ГП ,, Ленпс ,, дпп Лескпвац 28.03.2022. 11:00 

Неблагпвремених ппнуда није билп. 
Брпј пристиглих ппнуда: 1 (једна) ппнуде 

Ред. 
брпј 

Брпј 
ппд 

кпјим је 
заведен

а 

Назив и шифра ппнуђача 

Ппнуђена 
цена  без 

ПДВ-а у РСД 
 

Остали услпви из 
ппнуде 

рпк за 
извпђеое 
радпва (не 
дужи пд 30  
кал. дана) 

Рпк 
важеоа 
ппнуде 

(не 
краћи 
пд 30 
дана) 

1. 37 
ГП ,, Ленпс ,, дпп Лескпвац, Трг 
Ревплуције 33., 16000 Лескпвац 

1.742.550,00 30 дана 30 дана 

 
Накпн птвараоа ппнуда сашиоен је записник п птвараоу ппнуда бр. 317 дана 

28.03.2022. гпдине. Накпн прегледа ппнуда, кпмисија за набавку радпва, кпнстатпвала је 
следеће: 
1. Ппнуда ппнуђача  ГП ,, Ленпс ,, дпп Лескпвац, Трг Ревплуције 33., 16000 Лескпвац је  

прихватљива. Ппнуђаш наступа сампсталнп. Укупна ппнуђена вреднпст  ппнуде изнпси 
1.742.550,00 динара без ПДВ-а, пднпснп 2.091.060,00 динара са ПДВ-пм. Ппнуђена 
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вреднпст ппнуде не прелази изнпс прпцеоене вреднпсти набавке у изнпсу пд 
1.791.667,00 динара без ПДВ-а. Ппнуђаш је дпставип средства финансијскпг 
пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде у вреднпсти пд 3%. Ппнуђаш је пппунип пбрасце 
изјава у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм, пппунип и пптписап пбрасце ппнуде и 
структуре цена кап и мпдел угпвпра. Рпк важеоа ппнуде изнпси 30 календарских 
дана, рпк за извпђеое радпва изнпси 30 календарских дана, рпк плаћаоа 45 
календарских дана пд дана уснпса у ЦРФ. Ппнуда је рангирана у складу са ташкпм 4. 
кпнкурсне дпкументације- критеријум за дпделу угпвпра.  

 
 

11. Рангираое ппнуда 

Ранг Назив ппнуђача Изнпс 

1 ГП ,, Ленпс ,, дпп Лескпвац, Трг Ревплуције 33., 
16000 Лескпвац 

1.742.550,00 

Кпмисија предметне набавке  кoнстaтуje дa je у ппступку набавке радпва, набавке на кпју 
се закпн п јавним набавкама не примеоује, ппднета  пдгпварајућа и прихватљива ппнуда 
на пснпву утврђенпг критеријума, ппнуда пoнуђaшa ГП ,, Ленпс ,, дпп Лескпвац, Трг 
Ревплуције 33., 16000 Лескпвац, ПИБ: 103867696 , МБ: 20038365 бр. 37 пд 25.03.2022. 
гпдине, заведена кпд нарушипца бр. 313 дана 28.03.2022. гпдине.   Ппнуђаш наступа 
сампсталнп. Укупна ппнуђена вреднпст  ппнуде изнпси 1.742.550,00 динара без ПДВ-а, 
пднпснп 2.091.060,00 динара са ПДВ-пм. Рпк важеоа ппнуде изнпси 30 календарских 
дана, рпк за извпђеое радпва изнпси 30 календарских дана, рпк плаћаоа 45 календарских 
дана пд дана уснпса у ЦРФ.   Кпмисија предлаже пдгпвпрнпм лицу нарушипца оегпв избпр. 

 
 
Кпмисија предлаже пвлащћенпм лицу нарушипца дпделу угпвпра наведенпм ппнуђашу у 
складу са наведеним услпвима ппнуде. 
 

Увидпм у целпкупну дпкументацију, пдгпвпрнп лице нарушипца уважилп је предлпг 
Кпмисије и дпнелп пдлуку кап у дисппзитиву.                                                         

                                                                                                                   Д и р е к т п р,                                                                                       
                                                                                      м.п.            _______________________ 
                                                                                                                Тамара Јанкпвић 


