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Наручилац: О.Ш. "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД" 

Адреса: М.Тита бр. 29 

Место: МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА 

Број: 715/18 

Датум: 1.10.2018. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 
Извештаја о стручној оцени понуда, доносим:  

 

                                                                    О Д Л У К У  
                                                               о додели уговора  
Уговор о јавној набавци бр. 5/18, за набавку радова "Реконструкција и адаптација објекта у 
Засавици 1 прва фаза (радови на крову)" за потребе наручиоца О.Ш. "ДОБРОСАВ 
РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД" ул. М.Тита бр. 29, Мачванска Митровица. 
 

                                                           О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 12.9.2018. године донео Одлуку о покретању јавне набавке бр. 5/18, за набавку 
радова "Реконструкција и адаптација објекта у Засавици 1 прва фаза (радови на крову)", за 
потребе наручиоца О.Ш. "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД" ул. М.Тита бр. 29, Мачванска 
Митровица.  
За предметну јавну набавку наручилац је дана 19.9.2018. године објавио позив за подношење 
понуда и конкурсну документацију, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.  
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 понуда.  
Након спроведеног јавног отварања понуда, службеник за јавне набавке је приступио стручној 
оцени понуда и сачинио Извештај о стручној оцени понуда. 
 У извештају о стручној оцени понуда бр. 714/18  од 1.10.2018. године, службеник за јавне набавке 
је констатовао следеће: 

 
1) Врста предмета јавне набавке: 

Радови х 

 
2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: 
Реконструкција и адаптација објекта у Засавици 1 прва фаза 
(радови на крову) 

Редни број јавне набавке: 5/18 

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Процењена вредност јавне 
набавке (без ПДВ-а): 

2.075.000,00  РСД 

Вредност уговора о јавној 
набавци (без ПДВ-а): 

 2.037.585,00   РСД 

Вредност уговора о јавној 
набавци (са ПДВ-ом): 

 2.445.102,00   РСД 

 
3) Образложење евентуалних одступања од плана набавки: 
 Нема одступања од плана набавки  
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4) Основни подаци о понуђачима: 

Укупан број поднетих понуда: 1_ 

Благовремене понуде 

Ред.
бр. 

Број 
понуде 

Назив, место и адреса понуђача Матични број ПИБ 

1.       51/18 

Заједничка поуда: 
- "DIDY NS SYSTEM"д.о.о.  

Водника Милоша Ласице бр.9а, Сремска 
Каменица 

- "IBS"д.о.о. Косте Рацина 19, 
21000 Нови Сад 

20608056 
 
08775265 

106467319 
 

102291652 

 
5) Стручна оцена понуда: 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Понуђач 
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Износ понуде 
без ПДВ-а 

708/18 

Заједничка поуда: 
- "DIDY NS SYSTEM"д.о.о.  

Водника Милоша Ласице бр.9а, 
Сремска Каменица 

- "IBS"д.о.о. Косте Рацина 19, 
21000 Нови Сад 

да да 2.037.585,00   РСД 

 

6) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози: 

Понуђач Разлози одбијања понуда 

                            /                                              / 

 
7) Критеријум за оцењивање понуде је :  Најнижа понуђена цена 
8) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума: Најнижа понуђена цена 
 

Р.
бр 

Назив и место понуђача Понуђена цена (без 
ПДВ-а) 

1 

Заједничка поуда: 
- "DIDY NS SYSTEM"д.о.о.  

Водника Милоша Ласице бр.9а, Сремска Каменица 
- "IBS"д.о.о. Косте Рацина 19, 21000 Нови Сад 

2.037.585,00   РСД 

 
9) Назив и место понуђача коме се додељује уговор: 

"DIDY NS SYSTEM "д.о.о. ул. Водника Милоша Ласице бр.9а, Сремска Каменица (носилац посла 
по споразуму о заједничком наступању бр. 02/18 од  2018.). 

Службеник за јавне набавке после стручне оцене понуда предлаже да се понуђачу "DIDY NS 
SYSTEM"д.о.о. ул. Водника Милоша Ласице бр.9а, Сремска Каменица, као носиоцу посла, додели 
уговор о јавној набавци радова бр. 5/18 "Реконструкција и адаптација објекта у Засавици 1 прва 
фаза (радови на крову)". 
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Директор О.Ш. "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД" ул. М.Тита бр. 29, Мачванска Митровица,  
прихватио је предлог службеника за јавне набавке, да се уговор о јавној набавци бр. 5/18 
"Реконструкција и адаптација објекта у Засавици 1 прва фаза (радови на крову)", додели понуђачу 
"DIDY NS SYSTEM"д.о.о. ул. Водника Милоша Ласице бр.9а, Сремска Каменица.  

   
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од 
дана објаве исте на Порталу за јавне набавке. 
   

 
Дир.О.Ш."Добросав Радосављевић Народ"  

       М.Тита бр. 29, Мачванска Митровица 
   

                  СЛАЂАН ПАПИЋ 

     
                                                                                                                                                                    
 


