
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“ 

Трг палих бораца и жртава фашистичког терора 3 

11427 Вранић 

Број: 737-1-18 

Датум: 06.08.2018. године 

 

З А П И С Н И К 

о отварању понуда 

у отвореном поступку јавне набавке услуга – превоз ученика, 

за потребе Основне школе „Павле Поповић“ из Вранића 

 

 

1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа “Павле Поповић“, Трг палих бораца и жртава фашистичког 

терора 3, 11427 Вранић.  

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/18. 
 

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – превoз ученика, за потребе „Павле Поповић“ из Вранића. 
  

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 60130000– Услуге друмског путничког превоза за посебне 
намене. 
 
5.- Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 
 

6.- Процењена вредност јавне набавке услуга, без ПДВ-а (дин.): 5.500.000,00 динара. 
  

7.- Датум, време и место отварања понуда: Отварање понуда извршено је дана 06.08.2018. године у 13.00 
часова, у просторијама школе на адреси: Основна школа “Павле Поповић“, Трг палих бораца и жртава 
фашистичког терора 3, 11427 Вранић. 
    
8.- Комисија за спровођење поступка отварања понуда:  
 

 Дејан Тмушић, дипл. правник, секретар школе, председник комисије; 
 Нада Лукић, административни радник, заменик члана комисије; 
 Марија Станић, струковни економиста, члан комисије; 
 Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке, члан; 

 
9.- Овлашћени представници понуђача: 
 
 Отварању су присуствовали следећи овлашћени представници: 
 

 1.- Јелена Бошковић, СП ЛАСТА А.Д., Београд    
  2.- Маринко Мосуровић, СП ЛАСТА А.Д., Београд 
 

10.- Друга присутна лица: Није било. 
 

11.- Благовремено, тј. до дана 06.08.2018. године, до 12.30 часова, примљена је понуда следећег понуђача: 
 

Ред. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 
код наручиоца 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

Час 
пријема 

1. 736-1-18 СП ЛАСТА А.Д., Београд 06.08.2018. г. 12.28 
 

Неблаговремених  понуда није било. 



12.- Подаци из понуда понуђача: 

Назив понуђача 
 

СП ЛАСТА 
А.Д., Београд 

    

Јединична цена по 
км пређеног пута, 
од полазне до 
долазне станице, 
без ПДВ-а (дин.)  
 

 
 

600,00 

    

Јединична цена по 
км пређеног пута, 
од полазне до 
долазне станице, 
са ПДВ-ом (дин.) 
 

 
 

660,00 

    

Укупна цена  без 
ПДВ-а 
(дин.) 

 
5.400.000,00 

    

Укупна цена са 
ПДВ-ом 
(дин.) 

 
5.950.000,00 

    

Рок важења понуде 
 

62 дана     

Рок  плаћања 
 

у року до 45 
дана 

    

 
 
 
 
 



Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
 

                                         Назив понуђача 
  Докази 

СП ЛАСТА 
А.Д., Београд 

    

 
Извод из Регистра понуђача од АПР-а +     

 
Интернет страна АПР- а о упису у Регистар понуђача 
 

+     

У случају да је понуђач правно лице доставља извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда. 
У случају да је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
 

     

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 
 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих. 
 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

     

Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 
 

     

Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о 
обављању линијског и ванлинијског саобраћаја у земљи. +     

Копија пописне листе на дан 31.12.2017. године са обележеним делом где су 
заведени аутобуси из предметне набавке и сервисна радионица, или уговори о 
закупу или лизингу возила или уговор о пословно-техничкој сарадњи 
 

 
 

+     

Читач саобраћајне дозволе ( минимум 6  аутобуса) 
 +     



 

 
Напомена:  

 уписани знак ''+'' означава да је Понуђач доставио тражени документ или доказ  

 уписани знак ''-'' означава да није Понуђач доставио тражени документ или доказ  

 Уписани знак ''/'' означава да  Понуђач  није био у обавези да достави тражени документ или доказ  
 

Уочени недостаци у понуди: Нису уочени недостаци у понуди. 
 
 
 
 

Копија возачке дозволе (за минимум 6 возача) 
 
 

+     

Општи подаци о понуђачу (Образац VI-1) 
+     

Подаци о начину подношења понуде (Образац VI-2) 
+     

Подаци о подизвођачу-није обавезан (Образац VI-3) 
/     

Подаци о учеснику у заједничкој понуди-није обавезан (Образац VI-4) 
/     

Опис предмета набавке (Образац VI-5) 
+     

Структура цене (Образац VI-6) 
+     

Модел уговора (Образац VII) 
+     

Трошкови припреме понуде-није обавезан (Образац VIII) 
/     

Изјава о независној понуди (Образац  IX) 
+     

Изјава о  испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона 
(Образац  X) +     

Изјава о финансијском обезбеђењу (Образац  XI)  
+     

Изјава о техничком капацитету (Образац XII) 
+     

Изјава о кадровском капацитету (Образац XIII) 
+     



13.- Примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда: Нема. 
 

Поступак отварања понуда завршен је у 13.12 часова. 
 

 
Записник се уручује присутнима: 
 
1. - Маринко Мосуровић, СП ЛАСТА А.Д., Београд    _____________________  

 
 

Потпис комисије за спровођење поступка јавне набавке: 
 
 

 
 Дејан Тмушић, дипл. правник, секретар школе, председник комисије 

 
_____________________________________ 
 

 Нада Лукић, административни радник, заменик члана комисије 
 
_____________________________________ 
 

 Марија Станић, струковни економиста, члан комисије 
 
_____________________________________ 
 

 Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке, члан 
 

_____________________________________ 
 
 

 
 

 

 
 

 


