
 

 

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА РАКОВИЦА 

ПИБ:  101993296 

ХАСАНАГИНИЦЕ 8 

11090  БЕОГРАД 

Република Србија 

Датум:  20.05.2021 

Број:  281 

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси, 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац:  ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА РАКОВИЦА 

Референтни број:  01/21 

Назив набавке:  Опрема за школу 

Број огласа на Порталу јавних набавки:  2021/С Ф02‐0010789 

Врста уговора    Радови    Добра    Услуге 

Главна CPV ознака:  39150000 

Број и назив партије: 1 ‐ Намештај за опремање приземља и првог спрата 

Процењена вредност партије (без ПДВ‐а):  2.805.431,94  Валута:  РСД 

Уговор се додељује привредном субјекту: 

ИТРО‐ЦООП ДОО АРИЉЕ, 106885788, МИЛОСАВА ВУЈОВИЋА, 8, Ариље, 31230, Србија 

Вредност уговора (без ПДВ):  2.497.220,00 

Вредност уговора (са ПДВ):  2.996.664,00 

Валута:  РСД 

Напомена:  Понуда је прихватљива. 

Број и назив партије: 2 ‐ Опрема за опремање приземља и првог спрата 

Процењена вредност партије (без ПДВ‐а):  2.241.121,67  Валута:  РСД 

Уговор се додељује привредном субјекту: 

УСПОН ДОО ЧАЧАК, 101289775, Булевар ослобођења, 17, Чачак, 32102, Србија 

Вредност уговора (без ПДВ):  2.703.000,00 

Вредност уговора (са ПДВ):  3.243.600,00 

Валута:  РСД 

Напомена:  Понуда је прихватљива. 

Број и назив партије: 3 ‐ Испорука и монтажа клима уређаја за приземље и први спрат 

Процењена вредност партије (без ПДВ‐а):  1.129.255,56  Валута:  РСД 

Уговор се додељује привредном субјекту: 

СНАП ЕЛЕКТРОНИКС ДОО, 109674873, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА, 30, Ниш, 18000, Србија 



 

 

Вредност уговора (без ПДВ):  999.600,00 

Вредност уговора (са ПДВ):  1.199.520,00 

Валута:  РСД 

Напомена:  Понуда је прихватљива. 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

  

Подаци о поступку 

Назив поступка Опрема за школу 

Реф. број 01/21 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 203, 24.03.2021 

Процењена вредност 6.175.809,17 

Техника  

ЦПВ 39150000-Разни намештај и опрема 

Кратак опис набавке  

Подељен у партије ДА 

Број огласа 2021/С Ф02-0010789 

Врста огласа Јавни позив 

Објављено 07.04.2021 

Рок за подношење 26.04.2021 12:00:00 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

Број партије 1 

Назив партије Намештај за опремање приземља и првог спрата 

Процењена вредност 2.805.431,94 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Рок испоруке и монтаже добара 

Гарантни рок 
  

 



 

 

Број партије 2 

Назив партије Опрема за опремање приземља и првог спрата 

Процењена вредност 2.241.121,67 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Рок испоруке и монтаже добара 

Гарантни рок 
  

Број партије 3 

Назив партије Испорука и монтажа клима уређаја за приземље и први спрат 

Процењена вредност 1.129.255,56 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Рок испоруке и монтаже добара 

Гарантни рок 
   

  

  



 

 

 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 26.04.2021 12:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 26.04.2021 12:02:40 

Број партије 1 

Назив партије Намештај за опремање приземља и првог спрата 

Број пристиглих понуда / пријава 4 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

СПОРТ ИМПЕX ДОО БЕОГРАД, Пожешка, 148а, 11030, Београд (Чукарица), 
Србија 

Самостално 126-2021 НЕ 23.4.2021. 14:13:38 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

ЈОВАН ПАНАЈОТОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА НАМЕШТАЈА И УРЕЂЕЊЕ 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ТЕХНО-ЕКОНОМИК ЗВЕЧКА, Браће Лазић, 104, 11500, 
Звечка, Србија 

Самостално 27/21 НЕ 26.4.2021. 00:23:05 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

ИТРО-ЦООП ДОО АРИЉЕ, МИЛОСАВА ВУЈОВИЋА, 8, 31230, Ариље, Србија Самостално 70-2021 НЕ 26.4.2021. 08:14:06 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

ЗАНАТСКА РАДЊА МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА КОЈИЋ СРЕТЕН ПРЕДУЗЕТНИК, 
ПЕТНИЦА, Петница бб, 14104, Ваљево, Србија 

Самостално 471/2021 НЕ 26.4.2021. 09:24:20 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 
 

 

 

Број партије 2 

Назив партије Опрема за опремање приземља и првог спрата 

Број пристиглих понуда / пријава 1 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

УСПОН ДОО ЧАЧАК, Булевар ослобођења, 17, 32102, Чачак, Србија Самостално 00253/21 ВП11 НЕ 23.4.2021. 11:32:55 
 

 

 

 



 

 

Број партије 3 

Назив партије Испорука и монтажа клима уређаја за приземље и први спрат 

Број пристиглих понуда / пријава 2 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

УСПОН ДОО ЧАЧАК, Булевар ослобођења, 17, 32102, Чачак, Србија Самостално 00236/21 ВП11 НЕ 23.4.2021. 11:32:55 

СНАП ЕЛЕКТРОНИКС ДОО, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА, 30, 18000, Ниш, 
Србија 

Самостално 13/4 НЕ 24.4.2021. 20:45:02 

 

 

  

  

  



 

 

 

Аналитички приказ поднетих понуда 

Број партије : 1 
Назив партије: Намештај за 
опремање приземља и првог 
спрата 

Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Гарантни рок 
[месеци од 
дана 
извршене и 
записнички 
констатоване 
примопредаје 
добара]

Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
и монтаже 
добара [дана 
од дана 
закључења 
уговора о 
јавној 
набавци] 

Рок важења 
понуде 

ИТРО-ЦООП ДОО АРИЉЕ 2497220.00 2996664.00 РСД 24.00 45 дана од 
дана 
регистрације 
фактуре за 
испоручену 
робу у 
Централном 
регистру 
фактура

40.00 30 

ЈОВАН ПАНАЈОТОВИЋ ПР 
ПРОИЗВОДЊА НАМЕШТАЈА И 
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА ТЕХНО-ЕКОНОМИК 
ЗВЕЧКА 

2400720.00 2880864.00 РСД 24.00 45 дана од 
дана 
регистрације 
фактуре за 
испоручену 
робу у ЦРФ-у.

45.00 30  

СПОРТ ИМПЕX ДОО БЕОГРАД 2520570.00 3024684.00 РСД 24.00 У року од 
највише 45 
дана од дана 
регистрације 
фактуре за 
испоручену 
робу у 
Централном 
регистру 
фактура.

44.00 45 

ЗАНАТСКА РАДЊА МЕТАЛО-
КОЗМЕТИКА КОЈИЋ СРЕТЕН 
ПРЕДУЗЕТНИК, ПЕТНИЦА 

2435800.00 2922960.00 РСД 24.00 45 30.00 35  

  

Број партије : 2 
Назив партије: Опрема за 
опремање приземља и првог 
спрата 

Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са Валута Гарантни рок Рок и начин Рок испоруке Рок важења 

  



 

 

ПДВ) [месеци од 
дана 
извршене и 
записнички 
констатоване 
примопредаје 
добара]

плаћања и монтаже 
добара [дана 
од дана 
закључења 
уговора о 
јавној 
набавци] 

понуде

УСПОН ДОО ЧАЧАК 2703000.00 3243600.00 РСД 24.00 45 20.00 30 
  

Број партије : 3 
Назив партије: Испорука и 
монтажа клима уређаја за 
приземље и први спрат 

Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Гарантни рок 
[месеци од 
дана 
извршене и 
записнички 
констатоване 
примопредаје 
добара]

Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
и монтаже 
добара [дана 
од дана 
закључења 
уговора о 
јавној 
набавци] 

Рок важења 
понуде 

СНАП ЕЛЕКТРОНИКС ДОО 999600.00 1199520.00 РСД 24.00 45 дана од 
регистровања 
фактуре

45.00 30 

УСПОН ДОО ЧАЧАК 1008000.00 1209600.00 РСД 24.00 45 20.00 30 
   

   

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки 

Број партије : 1 
Назив партије: Намештај за 
опремање приземља и првог 
спрата 

Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Гарантни рок 
[месеци од 
дана 
извршене и 
записнички 
констатоване 
примопредаје 
добара]

Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
и монтаже 
добара [дана 
од дана 
закључења 
уговора о 
јавној 
набавци] 

Рок важења 
понуде 

ИТРО-ЦООП ДОО АРИЉЕ 2497220.00 2996664.00 РСД 24.00 45 дана од 
дана 
регистрације 
фактуре за 
испоручену 
робу у 
Централном 
регистру 

40.00 30 

  



 

 

фактура

ЈОВАН ПАНАЈОТОВИЋ ПР 
ПРОИЗВОДЊА НАМЕШТАЈА И 
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА ТЕХНО-ЕКОНОМИК 
ЗВЕЧКА 

2400720.00 2880864.00 РСД 24.00 45 дана од 
дана 
регистрације 
фактуре за 
испоручену 
робу у ЦРФ-у.

45.00 30  

СПОРТ ИМПЕX ДОО БЕОГРАД 2520570.00 3024684.00 РСД 24.00 У року од 
највише 45 
дана од дана 
регистрације 
фактуре за 
испоручену 
робу у 
Централном 
регистру 
фактура.

44.00 45 

ЗАНАТСКА РАДЊА МЕТАЛО-
КОЗМЕТИКА КОЈИЋ СРЕТЕН 
ПРЕДУЗЕТНИК, ПЕТНИЦА 

2435800.00 2922960.00 РСД 24.00 45 30.00 35  

  

Број партије : 2 
Назив партије: Опрема за 
опремање приземља и првог 
спрата 

Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Гарантни рок 
[месеци од 
дана 
извршене и 
записнички 
констатоване 
примопредаје 
добара]

Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
и монтаже 
добара [дана 
од дана 
закључења 
уговора о 
јавној 
набавци] 

Рок важења 
понуде 

УСПОН ДОО ЧАЧАК 2703000.00 3243600.00 РСД 24.00 45 20.00 30 
  

Број партије : 3 
Назив партије: Испорука и 
монтажа клима уређаја за 
приземље и први спрат 

Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Гарантни рок 
[месеци од 
дана 
извршене и 
записнички 
констатоване 
примопредаје 
добара]

Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
и монтаже 
добара [дана 
од дана 
закључења 
уговора о 
јавној 
набавци] 

Рок важења 
понуде 

СНАП ЕЛЕКТРОНИКС ДОО 999600.00 1199520.00 РСД 24.00 45 дана од 45.00 30 

 



 

 

регистровања 
фактуре

УСПОН ДОО ЧАЧАК 1008000.00 1209600.00 РСД 24.00 45 20.00 30 
  

 

   

Стручна оцена 

Број партије 1 

Назив партије Намештај за опремање приземља и првог спрата 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

СПОРТ ИМПЕX ДОО БЕОГРАД НЕ ДА 2.520.570,00 3.024.684,00 РСД 

Образложење разлога одбијања или неразматрања: Дана 05.05.2021. године, у просторијама наручиоца у Београду, Хасанагинице 8, Комисија за спровођење поступка јавне набавке, у 
складу са садржином Конкурсне документације, приступила је прегледу, контроли и мерењу узорака које су доставили понуђачи у 
поступку јавне набавке за партију 1 - Намештај за опремање приземља и првог спрата и констатовала следеће: 
 
Понуђач „Спорт импеx“ д.о.о. из Београда, Пожешка 148а, доставио је све узорке захтеване Конкурсном документацијом за јавну 
набавку. 
Прегледом и мерењем димензија достављених узорака констатовано је следеће: 
 
- Техничком спецификацијом за ставку 1 -  Школска клупа, захтеване су следеће минималне карактеристике: СXО-АБ двосед 130/50, 
висина клупе 755-760 мм, конструкција: метална, округлих профила ø25/1.5 мм пластифицирана, радна плоча и касна од “универа“ 
д=22 мм пресвученог фолијом у боји са заобљеним ивицама, има 2 кукице за ранчеве. Комисија констатује да је понуђач доставио 
узорак школске клупе који нема заобљене већ шпицасте ивице. 
 
- Техничком спецификацијом за ставку 9 - Столица школска,  
захтеване су следеће минималне карактеристике: Ширина столице: мин.410 мм, маx.460 мм, Висина столице: мин.780 мм, маx.820 
мм, Висина седишта: 455-460 мм  Наслон, анатомски обликован, димензија 370-390 x 180-190 мм, Седиште стандардног профила 
димензија360-390 x 380 мм. Техничке карактеристике: Метал: Рам столице израђен од цеви округлог пресека ǿ22мм, дебљине зида 
1,25 мм, или 1,50 мм• Завршна обрада пластификација, боје по РАЛ карти Профил цеви завршен ПВЦ чепом или утиснута цев 
(наслон). Дрво: Седиште и наслон израђени од буковог фурнира, анатомски обликованих  Завршна обрада полиуретански лак 3 (три) 
слоја Спајање: Спајање металног рама са дрвеним отпресцима се врши алуминијумским нитнама дебљине 4,8 мм. Комисија 
констатује да је понуђач доставио узорак школске столице висине 765 мм. 
 
- Комисија констатује да достављени узорак за ставку 10 - Конференцијска столица са руконаслонима у свему одговара захтевима 
садржаним у техничкој спецификацији. 
 
Применом одредбе члана 144 став 1 тачка 3 Закона о јавним набавкама, понуда је одбијена као неприхватљива.

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра: 

 нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама 

ЈОВАН ПАНАЈОТОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА 
НАМЕШТАЈА И УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

НЕ ДА 2.400.720,00 2.880.864,00 РСД 

 



 

 

ТЕХНО-ЕКОНОМИК ЗВЕЧКА 

Образложење разлога одбијања или неразматрања: Дана 05.05.2021. године, у просторијама наручиоца у Београду, Хасанагинице 8, Комисија за спровођење поступка јавне набавке, у 
складу са садржином Конкурсне документације, приступила је прегледу, контроли и мерењу узорака које су доставили понуђачи у 
поступку јавне набавке за партију 1 - Намештај за опремање приземља и првог спрата и констатовала следеће: 
 
Понуђач Јован Панајотовић пр производња намештаја и уређење зелених површина „Техно - економик“ из Звечке, Браће Лазић 104, 
доставио је све узорке захтеване Конкурсном документацијом за јавну набавку. 
Прегледом и мерењем димензија достављених узорака констатовано је следеће: 
 
- Техничком спецификацијом за ставку 1 -  Школска клупа, захтеване су следеће минималне карактеристике: СXО-АБ двосед 130/50, 
висина клупе 755-760 мм, конструкција: метална, округлих профила ø25/1.5 мм пластифицирана, радна плоча и касна од “универа“ 
д=22 мм пресвученог фолијом у боји са заобљеним ивицама, има 2 кукице за ранчеве. Комисија констатује да је понуђач доставио 
узорак школске клупе који нема заобљене већ шпицасте ивице и где дебљина радне плоче од универа износи 18 мм, уместо 
захтеваних најмање 22 мм. 
 
- Комисија констатује да достављени узорак за ставку 9 - Столица школска, у свему одговара захтевима садржаним у техничкој 
спецификацији. 
 
- Комисија констатује да достављени узорак за ставку 10 - Конференцијска столица са руконаслонима у свему одговара захтевима 
садржаним у техничкој спецификацији. 
 
Применом одредбе члана 144 став 1 тачка 3 Закона о јавним набавкама, понуда је одбијена као неприхватљива.

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра: 

 нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама 

ИТРО-ЦООП ДОО АРИЉЕ ДА НЕ 2.497.220,00 2.996.664,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: Дана 05.05.2021. године, у просторијама наручиоца у Београду, Хасанагинице 8, Комисија за спровођење поступка јавне набавке, у 
складу са садржином Конкурсне документације, приступила је прегледу, контроли и мерењу узорака које су доставили понуђачи у 
поступку јавне набавке за партију 1 - Намештај за опремање приземља и првог спрата и констатовала следеће: 
 
Понуђач „Итро-цооп“ д.о.о. из Ариља, Милосава Вујовића 8, доставио је све узорке захтеване Конкурсном документацијом за јавну 
набавку. 
Прегледом и мерењем димензија достављених узорака констатовано је следеће: 
 
- Комисија констатује да достављени узорак за ставку 1 -  Школска клупа, у свему одговара захтевима садржаним у техничкој 
спецификацији. 
 
- Комисија констатује да достављени узорак за ставку 9 - Столица школска,  
у свему одговара захтевима садржаним у техничкој спецификацији. 
 
- Комисија констатује да достављени узорак за ставку 10 - Конференцијска столица са руконаслонима у свему одговара захтевима 
садржаним у техничкој спецификацији. 
 
У складу са Захтевом наручиоца за достављањем доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, који 



 

 

је понуђачу упућен путем Портала јавних набавки, под бројем 262 од 05.05.2021. године, Комисија констатује да је понуђач по истом 
поступио и доставио све доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта који су захтевани. 
 
 

ЗАНАТСКА РАДЊА МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА КОЈИЋ 
СРЕТЕН ПРЕДУЗЕТНИК, ПЕТНИЦА 

НЕ ДА 2.435.800,00 2.922.960,00 РСД 

Образложење разлога одбијања или неразматрања: Дана 05.05.2021. године, у просторијама наручиоца у Београду, Хасанагинице 8, Комисија за спровођење поступка јавне набавке, у 
складу са садржином Конкурсне документације, приступила је прегледу, контроли и мерењу узорака које су доставили понуђачи у 
поступку јавне набавке за партију 1 - Намештај за опремање приземља и првог спрата и констатовала следеће: 
 
Понуђач Занатска радња „Метало-козметика“ Којић Сретен предузетник из Петнице, Петница бб, доставио је све узорке захтеване 
Конкурсном документацијом за јавну набавку. 
Прегледом и мерењем димензија достављених узорака констатовано је следеће: 
 
- Техничком спецификацијом за ставку 1 -  Школска клупа, захтеване су следеће минималне карактеристике: СXО-АБ двосед 130/50, 
висина клупе 755-760 мм, конструкција: метална, округлих профила ø25/1.5 мм пластифицирана, радна плоча и касна од “универа“ 
д=22 мм пресвученог фолијом у боји са заобљеним ивицама, има 2 кукице за ранчеве. Комисија констатује да је понуђач доставио 
узорак школске клупе који нема заобљене већ шпицасте ивице. 
 
- Комисија констатује да достављени узорак за ставку 9 - Столица школска, у свему одговара захтевима садржаним у техничкој 
спецификацији. 
 
- Комисија констатује да достављени узорак за ставку 10 - Конференцијска столица са руконаслонима у свему одговара захтевима 
садржаним у техничкој спецификацији. 
 
Применом одредбе члана 144 став 1 тачка 3 Закона о јавним набавкама, понуда је одбијена као неприхватљива. 
 

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра: 

 нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама 
  

Број партије 2 

Назив партије Опрема за опремање приземља и првог спрата 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

УСПОН ДОО ЧАЧАК ДА НЕ 2.703.000,00 3.243.600,00 РСД 
  

Број партије 3 

Назив партије Испорука и монтажа клима уређаја за приземље и први спрат 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

УСПОН ДОО ЧАЧАК ДА НЕ 1.008.000,00 1.209.600,00 РСД 

СНАП ЕЛЕКТРОНИКС ДОО ДА НЕ 999.600,00 1.199.520,00 РСД 
   

   



 

 

Број партије 1 

Назив партије Намештај за опремање приземља и првог спрата 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  
 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

ИТРО-ЦООП ДОО АРИЉЕ 1 Цена понуде: 2.497.220,00 РСД ДА 
 

  

    

Образложење избора 
 

Понуда је прихватљива. 
 

  

     

Број партије 2 

Назив партије Опрема за опремање приземља и првог спрата 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  
 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

УСПОН ДОО ЧАЧАК 1 Цена понуде: 2.703.000,00 РСД ДА 
 

  

    

Образложење избора 
 

Понуда је прихватљива. 
 

  

     

 



 

 

Број партије 3 

Назив партије Испорука и монтажа клима уређаја за приземље и први спрат 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  
 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

СНАП ЕЛЕКТРОНИКС ДОО 1 Цена понуде: 999.600,00 РСД ДА 

УСПОН ДОО ЧАЧАК 2 Цена понуде: 1.008.000,00 РСД НЕ 
 

  

    

Образложење избора 
 

Понуда је прихватљива. 
 

  

      

   



 

 

Упутство о правом средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19) 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Милан Кецман 


