
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр.124/12, 14/15,68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама у поступку 

јавне набавке мале вредности за набавку добара Директор Школe за ученике оштећеног 

вида „Вељко Рамадановић“, из Земуна, ул. Цара Душана бр.143,  објављује 

 

 

                                  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

којом уговор за набавку добара за потребе Школе за ученике оштећеног вида „Вељко 

Рамадановић“, из Земуна, ул. Цара Душана бр.143, је закључио са добављачем AGE 

d.o.o. Београд, Бул.ЈНА 7а, Уговор код наручиоца заведен под бр. 01 760/12 од 

28.10.2019.г. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предмет јавне набавке је набавка добара- ОПРЕМЕ ЗА  БЕЛУ СОБУ 

(РЕЛАКСАЦИОНО-ТЕРАПЕУТСКУ) СА УСЛУГОМ ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ  у 

поступку јавне набавке мале вредности. Број јавне набавке: 2/2019. 

Предмет јавне набавке је набавка ОПРЕМЕ ЗА  БЕЛУ СОБУ (РЕЛАКСАЦИОНО-

ТЕРАПЕУТСКУ) СА УСЛУГОМ ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ  и иста је  предвиђена 

на конту 512611 позицији ОПРЕМЕ ЗА  БЕЛУ СОБУ (РЕЛАКСАЦИОНО-

ТЕРАПЕУТСКУ) СА УСЛУГОМ ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ.  

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији опрема за 

образовне потребе - (ознака 39162000). Укупна вредност јавне набавке у предметном 

поступку како наручилац процењује и очекује је око 1.016.088,00  динара без пдв.  

Отварање понуда води комисија у следећем саставу: 

1. Дубравка Гајевић, дипл. дефектолог, Председник комисије 

2. Весна Петровић, дипл. економиста,члан 

3. Милош Кукуљ, дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке 

 

Поступку отварања понуда нису присуствовао представник понуђача.  

Отварању понуда присуствовали је и секретар школе Биљана Шапоњић, дипл. правник. 

 

Благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача:  
  

Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача                    Датум пријема        Сат  

 Заведена 

  

1.    760/8                           AGE d.o.o. Београд                    16.10.2019.г.    12,00 

 

Неблаговремених понуда нема. 

 

 

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и 

евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно): 

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: AGE d.o.o. Београд, Бул.ЈНА 7а                       

 



Укупан износ понуде без ПДВ-а: 

 
 
973.264,00 динара 

Укупан износ понуде са ПДВ-ом : 

 

 

1.167.916,80 динара 

 

Рок плаћања (без аванса) 
 

У року 30 дана од дана службеног 

пријема рачуна.  

Рок  испоруке/извршења  30 дана од закључења уговора  

Гарантни рок:  
24 месеца  

 

Место испоруке: 
 

Школа за ученике оштећеног вида, 

Цара Душана 143, Земун 

Рок важења  понуде: 

 

120 дана од дана отварања понуда  

 (попунити број дана) 
 

Рок за решавање рекламација: 
 

5 дана од дана упућивања 

Обавештења о рекламацији. 

(попунити број дана) 

Рок за упућивање рекламација: 3 дана од пријема добара 

 

Критеријум за  избор најприхватљивије  понуде је критеријум НАЈНИЖЕ 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

У предметној јавној набавци Комисија наручиоца је разматрала достављену понуду 

понуђача и оценила исту као благовремену и прихватљиву. 

  

У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму, на предлог Комисије 

Директор школе је донео одлуку о додели уговора и уговор закључио са понуђачем 

AGE d.o.o. Београд, Бул.ЈНА 7а. 

 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити на Порталу 

Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

 

                                                                                                 ДИРЕКТОР  

                                                                      ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА   

                                                                               „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“  

                                                                                 

                                                                                             Радмила Лабан 


