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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 

68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда, а након спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности број 01/2020 – услуге – Услуге омладинске/студентске задруге ради ангажовања 

демонстратора водича на сталној поставци Музеја Николе Тесле, Наручилац доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Задруга студената Универзитета у Београду, Светозара 

Марковића 79/I-III, Београд, на основу понуде број 03-1 од 16.01.2020. године са понуђеним 

укупним износом без пореза и доприноса и са провизијом без пдв од 259,26 динара, односно 

укупан износ без пореза и доприноса и са провизијом са пдв од 304,64 динара, роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуде и роком важења менице 130 дана дуже од 

уговореног рока за коначно извршење посла. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Музеј Николе Тесле, као Наручилац  је дана 08.01.2020. године донео Одлуку Број: 15-2/2020 о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2020 – услуга – Услуге 

омладинске/студентске задруге ради ангажовања демонстратора водича на сталној поставци 

Музеја Николе Тесле. Процењена вредност јавне набавке: 5.000.000,00 динара. 

 

Имајући у виду процењену вредност јавне набавке спроводи се поступак јавне набавке мале 

вредности.  

 

У складу са чланом 60. став 1. и чланом 62. став 1. Закона, Наручилац је дана 08.01.2020. године 

објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, на 

својој интернет страници, као и на Порталу јавних набавки града Београда.  

 

Комисија за предметну јавну набавку је дана 16.01.2020. године, са почетком у 12,00 часова, у 

просторијама Музеја Николе Тесле, у пуном саставу, приступила јавном отварању понуда. 

 

Комисија је констатовала да су благовремено, односно до 16.01.2020. године до 11,30 часова 

достављене две понуде и то: 

 



1. Понуда понуђача – Београдска студентска задруга, Љутице Богдана 1а, Београд – 

достављена 16.01.2020. године, у 08:55; 

2. Понуда понуђача – Задруга студената Универзитета у Београду, Светозара 

Марковића 79/I-III, Београд – достављена 16.01.2020. године у 11:10 часова. 

 

Неблаговремених понуда није било.  

  

Отварању понуда је присуствовао овлашћени представник понуђача Задруга студената 

Универзитета у Београду – Гордана Андрић, бр. пуномоћја 01-2 од 16.01.2020. године.  

 

Комисија је приступила отварању понуде и констатовала присутност документације која је 

тражена Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом, о чему је у тачки 9. 

Записника сачињена табела присутне документације: 

 

1. Понуђач Београдска студентска задруга, ПИБ 103063472, МБ 17511203, поднела је 

понуду број 07-01/20 од 15.01.2020. године и понудила укупан износ без пореза и 

доприноса и са провизијом без пдв од 528,82 динара, односно укупан износ без 

пореза и доприноса и са провизијом са пдв од 582,82 динара, роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуде и роком важења менице 130 дана 

дуже од уговореног рока за коначно извршење посла; 

2. Понуђач Задруга студената Универзитета у Београду, ПИБ 100223949, МБ 07037872, 

поднела је понуду број 03-1 од 16.01.2020. године и понудила укупан износ без 

пореза и доприноса и са провизијом без пдв од 259,26 динара, односно укупан 

износ без пореза и доприноса и са провизијом са пдв од 304,64  динара, роком 

важења понуде од 60 дана од дана отварања понуде и роком важења менице 130 

дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла; 

 

Овлашћени представник понуђача Задруга студената Универзитета у Београду преузео је 

Записник са отврања понуда, док је другом понуђачу записник достављен електронским путем. 

 

Записник о отварању понуда од 16.01.2020. године је саставни део Извештаја о стручној оцени 

понуда. 

 

По окончању поступка јавног отварања понуда Комисија за јавну набавку број 01/2020 је дана 

16.01.2020. године, у просторијама Музеја Николе Тесле, у пуном саставу, приступила прегледу 

и стручној оцени благовремено поднетих понуда у погледу испуњености услова и захтева 

предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији и утврдила следеће: 

 

1. Понуда понуђача Београдска студентска задруга оцењена је као ПРИХВАТЉИВА јер 

испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и 

Конкурсној документацији; 

2. Понуда понуђача Задруга студената Универзитета у Београду оцењена је као 

ПРИХВАТЉИВА јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за 

подношење понуда и Конкурсној документацији.  

 

Комисија је констатовала да понуде немају рачунских грешака, те је приступила рангирању 

прихватљивих понуда: 

 

1. Понуда понуђача Задруга студената Универзитета у Београду, са понуђеним 

износом без пореза и доприноса и са провизијом без пдв од 259,26 динара, 

односно износом без пореза и доприноса и са провизијом са пдв од 304,64  



динара, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуде и роком 

важења менице 130 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла; 

2. Понуда понуђач Београдска студентска задруга, са понуђеним износом без пореза 

и доприноса и са провизијом без пдв од 528,82 динара, односно износом без 

пореза и доприноса и са провизијом са пдв од 582,82 динара, роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуде и роком важења менице 130 дана 

дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. 

 

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена, те Комисија након спроведене стручне 

оцене понуда, препоручује да се изабере прихватљива понуда понуђача Задруга студената 

Универзитета у Београду, Светозара Марковића 79/I-III, ПИБ 100223949, МБ 07037872, понуда 

број 03-1 од 16.01.2020. године са понуђеним износом без пореза и доприноса и са провизијом 

без пдв од 259,26 динара, односно износом без пореза и доприноса и са провизијом са пдв од 

304,64  динара, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуде и роком важења 

менице 130 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење послаНаручилац је прихватио 

предлог Комисије за јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени понуда и донео Одлуку као 

у диспозитиву. 

 

 

Поука о правном леку: 

Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Републичкој комисији који се 

предаје Наручиоцу, у року од 5 дана од дана објављивљња Одлуке о додели Уговора на 

Порталу јавних набавки.  

 

 

 


