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       ОСНОВНА ШКОЛА “22. АВГУСТ“ БУКОВАЦ 
     ТРГ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА 1  21209 БУКОВАЦ                          
 

                  ТЕЛЕФОН/ФАКС : 021/826-020                                           osbukovac22avgust@mts.rs 
 
Дел.бр: 01- 297 
Датум: 15.05.2017. 
 
               На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени 
понуда – дел. број: 01-296 од 12.05.2017. године,  директор Основне школе 
„22. август” Буковац, доноси: 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  
РЕД. БР. ЈНМВ – 2/2017 

 
            Бира се као најповољнија понуда понуђача дел. број.: 292 од 
12.05.2016.године, „UNIQA” NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o, Novi 
Beograd, Milutina Milankovića br.134g, за јавну набавку мале вредности – 
набавку услуга - Осигурање имовине, ученика, запослених и 
осигурање од одговорности из делатности, бр. 2/2017 године, процењене 
вредности – 624.182,82 динара, без пореза на премију осигурања и 
647.848,86 динара, са порезом на премију осигурања. 
                 Одлуку доставити изабраном понуђачу у року од три дана од 
дана доношења исте и објавити на Порталу јавних набвки у року од три 
дана од дана доношења.  

Образложење 
 

           На основу Записника о отварању понуда - дел. број: 01-295 од 
12.05.2017. године и Извештаја о стручној оцени понуда у ЈНМВ-и, бр. 2, за 
2017. годину – дел. број: 01-296 од 12.05.2017. године у поступку јавне 
набавке мале вредности – набавке услуга – Осигурање имовине, 
ученика, запослених и осигурање од одговорности из делатности, бр. 
2/2017 године, процењене вредности – 624.182,82 динара без ПДВ-а (у који 
је укључен порез од 5 % на премију осигурања имовине), директор школе 
доноси одлуку да се прихвати најповољнија понуда за наручиоца, заведена 
под дел. број.: 292 од 12.05.2017.године „UNIQA” NEŽIVOTNO 
OSIGURANJE a.d.o, Novi Beograd, Milutina Milankovića br.134g. Укупна 
цена без пореза на премију осигурања је: 624.182,82 динара, и 647.848,86 
динара, са порезом на премију осигурања. 
 
          Разлог за прихватање понуде: понуђач има све тражене доказе о 
испуњености услова из конкурсне документације, понуда је исправна, 
одговарајућа и прихватљива за наручиоца. Критеријум из конкурсне 
документације за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. Пошто је 
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пристигла само једна понуда која је благовремена, одговарајућа и 
прихватљива за наручиоца није било потребе предузети друге правне 
радње у складу с Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
 
               Поука о правном леку: Незадовољни понуђач има право да 
поднесе Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема исте. 
 

                                                                                          Директор школе 
                                               ______________ 

                                                                                            Миланка Деман                                                          
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