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                                РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 

                                          ОШ ,,Ђура  Јакшић,, Топоница  

                                            Телефон / фах: 012: 266-396 

                                           E-mail: osdjuratoponica@gmail.com, osdjura@hotmail.rs 

                                         

                                           Деловодни број: 236-1/18 

                                         Датум: 27.04.2018.године. 

 

На основу члана 108., 112. и 113. и члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, бр.124/2012, 

14/15  и 68/15-даље: Закон) ОШ „ Ђура Јакшић“ у Топоници, 12311 Мало Црниће, коју заступа  директор Јелена 

Стојановић (у даљем тексту: Наручилац), доноси 

 

OДЛУКУ 

 

I 

ЗА ПАРТИЈУ 1- дрво за огрев – у поступку јавне набавке мале вредности - број 01/2018 уговор се додељује 

понуђачу: ДЕМ ТРАНС доо НЕРЕСНИЦА, 12242 Нересница који је доставио понуду заведену под 

дел.бројем: 208-18 од 16.04.2018. године, и понуђеном укупном ценом у износу од 316.800,00 динара  без ПДВ-

А, односно 348.480,00 динара са ПДВ-ом., чиме је у поступку оцене понуда према критеријуму „најнижа 

понуђена цена“ доставио благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду и према извештају комисије о 

стручној оцени понуда бр. 235-1/18 од 27.04.2018. године предложен је да му се додели уговор. 

II 
ЗА ПАРТИЈУ 2- угаљ – у поступку јавне набавке мале вредности -  број 01/2018 уговор се додељује понуђачу: 

„Соле комерц“Д.О.О, 11272 Београд,  који је доставио понуду заведену под дел.бројем: 203-1/18 од 

13.04.2018.године, и понуђеном укупном ценом у износу од 379.200,00 динара без ПДВ-А, односно 455.040,00 

динара са ПДВ-ом, чиме је у поступку оцене понуда према критеријуму „најнижа понуђена цена“ доставио 

благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду и према извештају комисије о стручној оцени понуда бр. 

235-1/18 од 27.04.2018. године предложен је да му се додели уговор. 

III 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем по испуњењу услова 

предвиђених Законом о јавним набавкама. 

 

               Образложење: 

 

Наручилац – Основна школа „Ђура Јакшић“ у Топоници доноси одлуку бр.171-1/18 од 26.03.2018.године о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности:  добара - огрева за грејну сезону 2018/2019. године бр. ЈН 

1/2018. 

Наручилац решењем бр.171-2/18 од 26.03.2018. године именује Комисију за ЈН бр.1/2018. (у даљем тексту: 

Комисија) . 

За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки и  интернет страници 

Наручиоца. Отварање понуда је обављено 17.04.2018. године у 11,30 часова, као што је и предвиђено о чему је 

сачињен записник бр.209-1/18 од 17.04.2018. године, а након спроведеног отварања понуда Комисија је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 235-1/18 од 27.04.2018. године, Комисија је констатовала следеће: 

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 

1. Назив наручиоца: ОШ „ Ђура Јакшић“ Топоница. 

2. Адреса наручиоца: Топоница бб, 12311 Мало Црниће. 

3. Редни број јавне набавке: 1/2018. 
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4.  Предмет јавне набавке: добра- огрев за грејну сезону 2018/2019. године. 

 Ознака из општег речника: дрво за огрев  03413000, угаљ  09111100. 

Предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то: 

             Партија 1: дрво за огрев  03413000 

 Партија 2. угаљ  09111100 

            5. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности. 

             6. Подаци о јавној набавци из плана набавки: средствa зa плaнирaну нaбaвку су предвиђенa у 

Финансијском плану за 2018 годину ( позиција 421200), а поступак је планиран у Плану јавних набавки за 

2018.годину. 

            7. Процењенa вредност јaвне нaбaвке, у укупном износу без ПДВ-a износи 725.000,00 динара. 

           Набавка је обликована у две партије: 

 Партија 1 – дрво за огрев- процењена вредност – 300.000,00 динара. 

 Партија 2 - угаљ - процењена вредност- 425.000,00 динара. 

  

            8.Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

 

 Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

1. У складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, позив за достављање понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности, објављен je на "Порталу јавних набавки" Управе за јавне набавке и интернет адреси 

наручиоца . 

Све промене, питања и одговори у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку објављене 

су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

  2.Приспеле понуде понуђача: 

 

 Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу наручиоца у  наведеном 

року до 17.04.2018. до 11,00 часова приспеле понуде понуђача: 

 

 2.1.Неблаговремене: Комисија констатује да није било неблаговремених понуда.  

  

 2.2. Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема 

 

Р. 

бр. 

Број под којим је понуда 

заведена 
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

1. 196-1/18 

GOOD WILL-WG 

Жоржа Клемансоа 19/IV 

11000 Београд 

11.04.2018. 11,13 

2. 203-1/18 

„Соле комерц“Д.О.О  

Маршала Тита 225 

11272 Београд 

13.04.2018. 10,39 

3. 208-18 

ДЕМ ТРАНС доо НЕРЕСНИЦА 

12242 Нересница 

16.04.2018. 09,08 

 

Поступак отварања понуда спроведен је одмах по истеку рока за достављање понуда тj, дана 

17.04.2018. године са почетком у 11,30 часова, а окончан је истог дана у 12,00 часова.  

Отварању понуда нису присуствовали  овлашћени представници понуђача. 

Записник о отварању понуда је достављен у року од 3 (три) дана, рачунајући од дана отварања понуда. 
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           3. Преглед и оцена понуда: 

Комисија је дана 27.04.2018. године у 08,00 часова, отпочела са  детаљним прегледом и стручном 

оценом достављених понуда и утврдила следеће:  

 

Партија 1– Дрво за огрев 

 

Укупан број поднетих понуда : 2 

 

Р. 

Бр.  

Број под којим је понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача 
Датум пријема 

Час 

пријема 

1. 196-1/18 

GOOD WILL-WG 

Жоржа Клемансоа 19/IV 

11000 Београд 

11.04.2018. 11,13 

2. 208-18 

ДЕМ ТРАНС доо НЕРЕСНИЦА 

12242 Нересница 

16.04.2018. 09,08 

 

3.1.  Нaзиви односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихобо одбијање 

 

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  
Датум пријема  

Час 

пријема  

1. 196-1/18 

GOOD WILL-WG 

Жоржа Клемансоа 19/IV 

11000 Београд 

11.04.2018. 11,13 

Понуда је неприхватљива 
Понуда је неприхватљива. Понуђач је дао понуду која садржи понуђену цену већу од процењене 

вредности јавне набавке, која износи 300.000,00 без ПДВ-а. 

Без ПДВ-а: 348.000,00 

Са ПДВ-ом: 382.800,00 
 

 

 

3.2.  Неодговарајуће понуде: 

 

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

  
 

 
 

 

 

3.3.  Прихватљиве понуде:  

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

1. 208-18 

ДЕМ ТРАНС доо НЕРЕСНИЦА 

12242 Нересница 

16.04.2018. 09,08 
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Без ПДВ-а: 316.800,00 

Са ПДВ-ом: 348.480,00 
Рок важења понуде: 60 дана. 

Чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац може доделити уговор 

понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није 

већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од 

процењене вредности јавне набавке. 

У складу са наведеном одредбом понуда је оцењена као прихватљива. 

 

 

4. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија (предлог за доделу уговора): На основу члана 

105. и 107. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/2015 и 68/15), а у 

складу са стручном оценом понуда, Комисија предлаже наручиоцу да за партију 1. изабере понуђача ДЕМ 

ТРАНС ДОО НЕРЕСНИЦА,12242 Нересница,  који је доставио благовремену, одговарајућу и прихватљиву 

понуду са понуђеном укупном ценом од 316.800,00 динара без ПДВ-а, односно од 348.480,00 динара са ПДВ-ом 

. 

Имајући у виду претходно наведено, директор доноси одлуку као у изреци одлуке под I. 

 

Партија 2– Угаљ 

 

Укупан број поднетих понуда : 2 

 

Р. 

Бр.  

Број под којим је понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача 
Датум пријема 

Час 

пријема 

1. 196-1/18 

GOOD WILL-WG 

Жоржа Клемансоа 19/IV 

11000 Београд 

11.04.2018. 11,13 

2. 203-1/18 

„Соле комерц“Д.О.О  

Маршала Тита 225 

11272 Београд 

13.04.2018. 10,39 

           3.1.  Нaзиви односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 

 

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

     

 

3.2.  Неодговарајуће понуде: 

 

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

  
 

 
 

 

 

3.3.  Прихватљиве понуде:  

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  
Датум пријема  

Час 

пријема  
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1. 196-1/18 

 

GOOD WILL-WG 

Жоржа Клемансоа 19/IV 

11000 Београд 

11.04.2018. 11,13 

Без ПДВ-а: 392.000,00 

Са ПДВ-ом: 470.400,00 

Рок важења понуде: 60 дана. 

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  
Датум пријема  

Час 

пријема  

2. 203-1/18 
„Соле комерц“Д.О.О  

Маршала Тита 225 

11272 Београд 

13.04.2018. 10,39 

Без ПДВ-а: 379.200,00 

Са ПДВ-ом: 455.040,00 

Рок важења понуде: 60 дана. 

4. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

ПОНУЂАЧ ПОНУЂЕНА ЦЕНА НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

GOOD WILL-WG 

Жоржа Клемансоа 19/IV 

11000 Београд 

 

392.000,00 

 

379.200,00 

„Соле комерц“Д.О.О  

Маршала Тита 225 

11272 Београд 

379.200,00 379.200,00 

 

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија (предлог за доделу уговора): На основу члана 

105. и 107. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/2015 и 68/15), а у 

складу са стручном оценом понуда, Комисија предлаже наручиоцу да за партију 2. изабере понуђача СОЛЕ 

КОМЕРЦ ДОО,11272 БЕОГРАД,  који је доставио благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду са 

понуђеном укупном ценом од 379.200,00 динара без ПДВ-а, односно од 455.040,00 динара са ПДВ-ом . 

Имајући у виду претходно наведено, директор доноси одлуку као у изреци одлуке под II. 

Чланом 112. и  113. Закона о јавним набавкама предвиђени су услови и рок за закључење уговора о јавној 

набавци. Наведеним члановима је, између осталог, предвиђено   да наручилац након доношења одлуке о 

додели уговора, ако у року предвиђеним законом није поднет захтев за заштиту права или је  захтев за 

заштиту права одбачен или одбијен, закључује уговор са понуђачем коме је додељен уговор у  року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права те директор доноси одлуку као у 

изреци одлуке  под III. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено подноси 

Републичкој комисији. 

                                                                                                                                         ЗА НАРУЧИОЦА 

_______________________ 

                           Јелена Стојановић                                                                          


