
Р е п у б л и ка С р б и ј а 
ОСНОВНА ШКОЛА 
«ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД» 
МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА 
Број: 264-2/18 
Датум: 30.03.2018.год. 
Телефон: 022-610-321 
Факс: 022-651-820 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015, 68/2015),  у даљем тексту: Закона, Основна школа ''Добросав Радосављевић-
Народ'' коју заступа Слађан Папић, директор школе, у даљем тексту: Наручилац, доноси: 

  
О Д Л У К У  

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара  
  набавка угља  

ЈН. 2/2018 
 
 

Уговор се додељује  понуђачу „ГРУЈА ОГРЕВ“ доо  са седиштем у Шапцу, Ул. 
„Поцерска “ бб, понуда број 1/2018 од 20.03.2018.године, код наручиоца заведена под 
бројем 236/18 дана 22.03 2018.године, са ценом од 584.940,00 динара без пдв-а. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком наручиоца број 210-1/18 од 08.03.2018.године покренут је поступак јавне 
набавке. 

Позив за јавну набавку и  Конкурсна документација број 219-2/18  објављени су 
14.03.2018.године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

До истека рока за подношење понуда, односно до 22.03.2018.године до 11:00 
часова на адресу наручиоца су стигле три  понуде. 

Комисија за јавну набавку  је дана 22.03.2018.године приступила отварању понуда 
и о истом сачинила записник број 239/18. 

Стручна оцена понуда дата је  у Извештају о стручној оцени понуда број:264-1/18 
од 30.03.2018. године у којем је Комисија констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке и ознака из Општег речника набавки: набавка добра-
набавка угља, ознака из ОРН 09111100 

Редни број јавне набавке: ЈН 2/2018 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мала вредности. 
Процењена вредност наведене јавне набавке 766.667,00 динара без обрачунатог 
пдв-а. 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
  
Приспеле понуде: 

Р.б Понуђач Број под којим је 
понуда заведена   

Датум пријема и сат 

1. Тропикал БГД доо Београд 229/18 20.03.2018.г. 9:13  
2. „Соле Комерц“ д.о.о Београд 233/18 21.03.2018.г. 9:30 
3. Груја огрев доо Шабац 236/18 22.03.2018.г.10:45 



Садржај понуда: 
 

Р.бр Понуђач Број  понуде  
1 Тропикал БГД доо Београд 101 од 19.03.2018.г. 

 
Испорука угља до  30.06.2018.год. у  издвојена одељења школе према спецификацији датој у 
конкурсној документацији; 
Цена   угља је фиксна . 
У цену угља је урачунат превоз. 

 Плаћање:  у року 45 од дана од дана извршене испоруке укупне количине угља.  
 

 
Р.бр. Понуђач Број  понуде    
2. „Соле комерц“ д.о.о Београд 47/18 од 19.03.2018.г. 

Испорука угља до  30.06.2018.год. у  издвојена одељења школе према спецификацији датој у 
конкурсној документацији; 
Цена   угља је фиксна . 
У цену угља је урачунат превоз. 
Плаћање:  у року 45 од дана од дана извршене испоруке укупне количине угља.  

Јединична цена по тони без пдв-а 
(сушени угаљ): 

 
9.779,00 дин. 

Јединична цена по тони са пдв-ом 
(сушени угаљ): 

11.734,80 дин. 

Цена без пдв-а за укупну количину угља ( 60 
тона, 
укључени трошкови превоза) 

 
586.740,00дин. 

Износ пдв-а на укупну цену  117.348,00 дин 
Цена са пдв-ом , за укупну количину угља  
(60 тона, укључени трошкови превоза) 
 

 
704.088,00 дин. 

Рок важења понуде – 100 дана од дана 
отварања понуде 
 

 
  100 дана 

Јединична цена по тони без пдв-а 
(сушени угаљ): 

 
10.920,00 дин. 

Јединична цена по тони са пдв-ом 
(сушени угаљ): 

 
13.104,00дин. 

Цена без пдв-а за укупну количину угља ( 60 
тона, 
укључени трошкови превоза) 

 
655.200,00дин. 

Износ пдв-а на укупну цену  131.040,00дин 
Цена са пдв-ом , за укупну количину угља  
(60 тона, укључени трошкови превоза) 
 

 
786.240,00 дин. 

Рок важења понуде – 100 дана од дана 
отварања понуде 
 

 
  100 дана 



Р.бр. Понуђач Број  понуде   
3. Груја огрев доо Шабац 1/2018 од 20.03.2018.г. 

     
 

 
Испорука угља до  30.06.2018.год. у  издвојена одељења школе према спецификацији датој у 
конкурсној документацији; 
Цена   угља је фиксна . 
У цену угља је урачунат превоз. 
Плаћање:  у року 45 од дана од дана извршене испоруке укупне количине угља.  
 

 
Понуде су благовремене, одговарајуће и прихватљиве.  
  
На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, директор школе је применом 
критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној 
документацији. одлучио  као у изреци ове одлуке. 

 
Поука о правном средству:  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији,  у року од пет дана од објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних 
набавки. 

 
 
 
                 
                                            Наручилац Директор школе 

 
                                                                                                             
Слађан Папић 

 
 
 
 
 
 

Јединична цена по тони без пдв-а 
(сушени угаљ): 

 
9.749,00 дин. 

Јединична цена по тони са пдв-ом 
(сушени угаљ): 

 
11.698,80 дин. 

Цена без пдв-а за укупну количину угља ( 60 
тона, 
укључени трошкови превоза) 

 
584.940,00дин. 

Износ пдв-а на укупну цену  116.988,00дин 
Цена са пдв-ом , за укупну количину угља  
(60 тона, укључени трошкови превоза) 
 

 
701.928,00 дин. 

Рок важења понуде – 100 дана од дана 
отварања понуде 
 

 
  101 дана 


