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ПОЛИТЕХНИКА 
– ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Аутопут 18 
11080 Београд 
Број: 06-537 
Датум: 05.06.2018. године 

 
Дирекотор Политехнике – школе за нове технологије из Београда,  доноси 

 
ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге Извештаја о стручној оцени понуда бр. 06-515 од 28.05.2018. 
године и Одлуке о додели уговора бр.  06-516 од 28.05.2018. године 

 
ЈН бр. 1.1.2/18 

 
 
I – Ставља се ван снаге Извештај о стручној оцени понуда бр. 06-515 од 28.05.2018. 
године, донет у поступку јавне набавке мале вредности добара - лед светиљке, ЈН бр. 
1.1.2/18. 
 
II – Ставља се ван снаге Одлука о додели уговора бр.  06-516 од 28.05.2018. године, 
донета у поступку јавне набавке мале вредности добара - лед светиљке, ЈН бр. 1.1.2/18. 
 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

Образложење: 

        

Политехника – школе за нове технологије из Београда, као наручилац, донела је Одлуку о 
покретању поступка бр. 06-350 од 19.04.2018. године и Решење о образовању Комисије бр. 01-06-
354 од 20.04.2018. године, за јавну набавку бр. 1.1.2/18 – лед светиљке, за коју су обезбеђена 
средства Закључком заменика град оначелника града Београда број: 6-2779/18-Г-01 од 30.03.2018. 
године. Процењена вредност јавне набавке: 1.274.240,43 динара без ПДВ-а, ОРН: 31500000 – 
расветна опрема и електричне светиљке. Јавна набавка се финансира са апропријације 4632 – 
Капитални трансфери осталим нивоима власти. 
 
 У складу са чланом 60. став 1. тачка 2) и чланом 62. став 1. Закона, наручилац је у 
предметном поступку јавне набавке дана 07.05.2018. године објавио Позив за подношење понуда и 
Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници. 
 

Комисија за предметну јавну набавку је дана 18.05.2018. године у 11.00 часова приступила 
јавном отварању понуда у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту, ул. 
Краљице Марије 1, 20. спрат, 11000 Београд. 
 
 По окончању поступка јавног отварања понуда Комисија за јавну набавку бр. 1.1.2/18 је, 
приступила прегледу и стручној оцени благовремено пристигле понуде у погледу испуњености 
услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији. 
 

Дана 28.05.2018. године Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 06-515 од 
28.05.2018. године, на основу кога је директор донео Одлуку о додели уговора бр. 06-516 од 
28.05.2018. године. Као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача „MIROCO” D.O.O, др 
Зорана Ђинђића 19, 34000 Крагујевац. 
 




