
Основна школа “Жикица Јовановић Шпанац ”                           
Место: Бела Црква 
Деловодни број :  425 /2016 
Датум:  04 . 10. 2016.год. 

 
 
         На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 

124/12, 14/15 и 68/15,  Директор  Основне школе  „Жикица Јовановић Шпанац“  Бела Црква,  д о н о с и: 

 
 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
 
         ДОДЕЉУЈЕ   СЕ  уговор понуђачу  KD Agrorad Богоштица - Крупањ, за  јавну набавку мале 

вредности  добара ( по партијама )- набавка огревног дрвета и угља  за грејну сезону 2016/17. годину - 
партија бр. 1 -  набавка дрва - за потребе Основне школе  „Жикица Јовановић Шпанац“  Бела Црква. 
 
 
 О б р а з л о ж е њ е 
 
          Наручилац је дана 19.09.2016.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности за набавку добара ( по партијама ) - набавка огревног дрвета и угља за грејну сезону 
2016/17. годину  за потребе Основне школе  „Жикица Јовановић Шпанац“  Бела Црква. 
 
         За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на порталу јавних 

набавки  и интернет адреси наручиоца. 
 
         У извештају о стручној оцени понуда од 03.10.2016.године Комисија за јавну набавку је констатовала 
следеће: 

- Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а)   345.800,00 динара. 

- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)   337.050,00 динара. 

- Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 374.500,00 динара. 
 
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи: 
 

1. KD Agrorad Богоштица, понуда бр. 46  од 30.09.2016.г, примљена  у 08,18 часова, 
 
 
         Поступак отврања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда тј. дана 
03.10.2016.године са почетком у 10 часова, а окончан је истог дана у 10,15 часова. 
 
 
         После отварања понуда Комисија је дана 03.10.2016.године, извршила детаљан преглед и стручну 
оцену и утврдила следеће: 

Неисправних и неприхватљивих  понуда није било. 
 
 



 
         Исправне и прихватљиве понуда су: 
 

 понуда бр. 46 од 30.09.2016.године понуђача   KD Agrorad Богоштица, 
 

 партија бр.1. -  набавка дрва 
o понуђена цена  337.050,00 дин. (без ПДВ-ом), 
o понуђена цена  374.500,00 дин. (са ПДВ-ом) 
o рок испоруке: 30 дана, 
o важност понуде: 45 дана . 

 

         Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 
 
         На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене 
цене, извршено је рангирање свих исправних и прихватљивих понуда. 

         
 Предлог комисије за јавну набавку:    
   

         На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15) а у складу са 
стручном оценом , Комисија предлаже наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључивање 

уговора о јавној набавци  мале вредности добара- Набавка огревног дрвета и угља за грејну сезону 
2016/17.годину - партија бр.1 – набавка  дрва - за потребе Основне школе  „Жикица Јовановић Шпанац“  

Бела Црква, са понуђачем KD Agrorad Богоштица, чија је понуда оцењена као исправна, прихватљива и 
повољна у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
         Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о додели уговора, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу KD Agrorad Богоштица. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може                   Д и  р е к т о р 
наручиоцу поднети захтев за заштиту                                                                       
права у року од 5 дана од дана пријема исте.                     
 
                (Зоран Алексић) 
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ПОНУЂАЧ 
БРОЈ ПОНУДЕ 

 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. KD Agrorad Богоштица 46   337.050,00 дин. 374.500,00 дин 



Основна школа “Жикица Јовановић Шпанац ”                           
Место: Бела Црква 
Деловодни број :  426 /2016 
Датум:  04 . 10. 2016.год. 

 
 
         На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 

124/12, 14/15 и 68/15,  Директор  Основне школе  „Жикица Јовановић Шпанац“  Бела Црква,  д о н о с и: 

 
 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
 
         ДОДЕЉУЈЕ   СЕ  уговор понуђачу  ,,Sole komerc“ - Београд, за  јавну набавку мале вредности  

добара ( по партијама )- набавка огревног дрвета и угља  за грејну сезону 2016/17. годину - партија бр. 
2 -  набавка угља - за потребе Основне школе  „Жикица Јовановић Шпанац“  Бела Црква. 
 
 
 О б р а з л о ж е њ е 
 
          Наручилац је дана 19.09.2016.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности за набавку добара ( по партијама ) - набавка огревног дрвета и угља за грејну сезону 
2016/17. годину  за потребе Основне школе  „Жикица Јовановић Шпанац“  Бела Црква. 
 
         За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на порталу јавних 

набавки  и интернет адреси наручиоца. 
 
         У извештају о стручној оцени понуда од 03.10.2016.године Комисија за јавну набавку је констатовала 
следеће: 

- Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 841.667,00 динара. 

- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)  590.800,00 динара. 

- Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 708.960,00  динара. 
 
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи: 
 

 
3.  Sole komerc DOO, Београд, Бара Венеција бр.59, бр. 47 од 30.09.2016.г, примљена у 10,39 
часова, 
 
 
         Поступак отврања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда тј. дана 
03.10.2016.године са почетком у 10 часова, а окончан је истог дана у 10,15 часова. 
 
 
         После отварања понуда Комисија је дана 03.10.2016.године, извршила детаљан преглед и стручну 
оцену и утврдила следеће: 

Неисправних и неприхватљивих  понуда није било. 



 
         Исправне и прихватљиве понуда су: 
 
 

 понуда бр. 47  од 30.09.2016.г понуђача Sole komerc DOO, Београд, Бара Венеција бр.59 
 

 партија бр.2. -  угаљ 
o понуђена цена  590.800,00 дин. (без ПДВ-ом), 
o понуђена цена  708.960,00 дин. (са ПДВ-ом) 
o рок испоруке: 15.12.2016. 
o важност понуде. 30 дана. 

 
         Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 
 
         На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене 
цене, извршено је рангирање свих исправних и прихватљивих понуда. 

1. 

Sole komerc DOO, 
Београд, Бара Венеција 
бр.59 

47 590.800,00 дин.  708.960,00 дин. 

 
 Предлог комисије за јавну набавку:    
   

         На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15) а у складу са 
стручном оценом , Комисија предлаже наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључивање 

уговора о јавној набавци  мале вредности добара- Набавка огревног дрвета и угља за грејну сезону 
2016/17.годину - партија бр.2 – набавка  угља - за потребе Основне школе  „Жикица Јовановић 

Шпанац“  Бела Црква, са понуђачем ,,Sole komerc“DOO , чија је понуда оцењена као исправна, 
прихватљива и повољна у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
         Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о додели уговора, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу ,,Sole komerc“DOO  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може                   Д и  р е к т о р 
наручиоцу поднети захтев за заштиту                                                                       
права у року од 5 дана од дана пријема исте.                     
 
                  Зоран Алексић 
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ПОНУЂАЧ 
БРОЈ ПОНУДЕ 

Iз Табеле 2 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 



 
 
 
 
 
 


