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Основна школа 
САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈН0 
Број 110-17 
Датум 07.04.2017 
СИРОГОЈНО 

 
 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 
124/12,14/2015,68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.95-17 од  
27.03.2017.године, доноси се 

 
 

О Д Л У К А 
о додели уговора   

 

 У јавној набавци добара – ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ :1.МРКИ УГАЉ, 2.ОГРЕВНО 
ДРВО  за партију 1. МРКИ УГАЉ бира се као најповољнија понуда понуђача 
ШВАБА,Д.О.О,Ужице,,заведена код понуђача под  бр. 06 од 16.03.2017.године, са којим ће се у 
складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара 

 

Образложење 
 

 На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 04-2017 дел.број 80-17од 
13.03..2017.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци ДОБАРА у поступку 
јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 124/12,14/2015,68/2015).  

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  
 

1. Назив наручиоца: Основна школа Саво Јовановић Сирогојно, 
2. Адреса наручиоца: место: 31207Сирогојно 
3. Редни број јавне набавке 04-2017 . 
4. Предмет  ЈН је набавка  добара и то: ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ  
5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности, 
6. Подаци о ЈН из плана набавки:средства на конту  
7. Процењена вредност ЈН је:  945.454,00динара (без ПДВ-а). 
8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
 

1. Позив за достављање понуда: 
 

 У складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку 
јавне набавке мале вредности бр.04-2017,  је дана 08.02. 2017. године, објављен на Порталу 
јавних набавки и Интернет адреси наручиоца, а истовремено је позив упућен директно путем 
телефонским путем  следећим  потенцијалним понуђачима: 
 

1. ШВАБА,Д.О.О,Ужице 
                        2.ЗТУР ВЛАДЕ ГРАДЊА,Дренова,Чајетина 
                        3.ЕЛЕКТРА,Пријепоље 
 

 
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био је закључно са  

27.03. 2017.године, до 14,00 часова. 
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2. Приспеле понуде понуђача: 
ЗА ПАРТИЈУ 1 МРКИ УГАЉ 

 

        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу         
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 
 

   Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: 
Табела 1 

 

Ред. 
број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда уписана 

Датум подношења 
понуде 

Време 

1.     
2.     

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 
Табела 2 

Ред. 
број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда уписана 

Датум подношења 
понуде 

Време 

1. ШВАБА,Д.О.О,Ужице 85-17 20.03.2017     12 
Поступак отварања понуда  спроведен  по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 

27.03. 2017. године  са почетком у 14.10часова а окончан је истог дана у 14.30часова.  
Отварању понуда нису присуствовали  овлашћени представници понуђача, понуђачима 

који  нису присуствовали отварању понуда достављен је у року од 3 (три) дана од дана отварања 
понуда. 

Неблаговременених понуда није било  
 

3. Преглед и оцена понуда: 
 

После отварања понуда Комисија је дана 27. 03. 2017. године, извршила детаљан преглед 
и стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

3.а. неисправне и неприхватљиве понуде су: 
        НИЈЕ БИЛО 
 

3.б. исправне и прихватљиве понуде су: 
 ПАРТИЈА 1-МРКИ УГАЉ 

 понуда бр.6/2017  понуђача ШВАБА,Д.О.О,Ужице  
o понуђена цена   517.500,00   дин. (без ПДВ-а) 
o услови плаћања:  45 дана од дана достављања фактуре  

 

Наведена понуда у потпуности испуњавају све обавезне и додатне услове из Закона о 
јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације. 

 

4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: ЈЕДИНА ПОНУДА је понуда 
ШВАБА,Д.О.О,Ужице ,и стога комисија предлаже да се истом понуђачу понуди уговор за 
закључење у овој набавци. 
 
 ПАРТИЈА 2 ОГРЕВНО ДРВО 
 
 

        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу         
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 
 

   Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: 
Табела 1 
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Ред. 
број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда уписана 

Датум подношења 
понуде 

Време 

1.     
2.     

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 
Табела 2 

Ред. 
број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда уписана 

Датум подношења 
понуде 

Време 

1. ЋУРДИЋ МИЛУН,Сирогојно 92-17 27.03.2017     12.15 
 ЗТУР ВЛАДЕ 

ГРАДЊА,Чајетина 
93-17 27.03.2017 13.50 

Поступак отварања понуда  спроведен  по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 
27.03. 2017. године  са почетком у 14.10часова а окончан је истог дана у 14.30часова.  

Отварању понуда  присуствовали  овлашћени представници понуђача, и то Браловић 
Драган,власник ЗТУР ВЛАДЕ ГРАДЊА,Чајетина ,понуђачима који  нису присуствовали 
отварању понуда достављен је у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда. 

Неблаговременених понуда није било  
 

3. Преглед и оцена понуда: 
 

После отварања понуда Комисија је дана 27. 03. 2017. године, извршила детаљан преглед 
и стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

3.а. неисправне и неприхватљиве понуде су: 
         понуда бр.5/17  понуђача ЗТУР ВЛАДЕ ГРАДЊА,Чајетина ,  

o понуђена цена    517.500,00дин. (без ПДВ-а), 
o услови плаћања:  45 дана од дана достављања фактуре  

  Понуда већа од процењене вредности 
 

3.б. исправне и прихватљиве понуде су: 
 ПАРТИЈА 2-ОГРЕВНО ДРВО 

 понуда бр.1/2017  понуђача ЋУРДИЋ МИЛУН,Сирогојно,власник пољ.газдинства  
o понуђена цена    378.450,00дин. (без ПДВ-а),није у систему ПДВ-а 
o услови плаћања:  45 дана од дана достављања фактуре  

 
 
 

Наведен понуда у потпуности испуњавају све обавезне и додатне услове из Закона о 
јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације. 

 

4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: ЈЕДИНА ПОНУДА је понуда ЋУРДИЋ 
МИЛУН,Сирогојно,и стога комисија предлаже да се истом понуђачу понуди уговор за 
закључење у овој набавци. 
 
 
 
 

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштитуправа у року од 5 дана од дана објављивања на порталу Управе 
за јавне набавке .Захтев се подноси наручиоцу препорученом пошиљком са повратницом,електронском поштом на e-mail  

ossirogojnoco@ptt.rs,или факсом на  број 031 3802 002 а копија истовремено доставља  Републичкој комисији. 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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