
 

 

Наручилац : ОШ „Доситеј Обрадовић“ Ћићевац 

Број ЈН: 1.1.1/2020 
Број одлуке: 360 

Датум: 30.6.2020. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ , бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и извештаја 
о стручној оцени понуда, бр. 358  од  29.6.2020. године, директор ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ћићевца 

доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка  дрва и угља  за грејну сезону 2020/2021. 

године  бр. 1.1.1/2020 

 

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  понуђачу СТР“ОГРЕВ“ Ул. В.Роловића бр. 4-6 из   Ћићевца, понуда бр. 349 од 

25.06.2020. године. 

 
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и инетернет страници наручиоца у року од три дана од дана 

доношења. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 17.06.2019. године донео Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  

број 310 за јавну набаку добра –  дрва и угаљ за грејну сезону 2019/2020. године. Назив и ознака из општег 
рачуна –  0911100-угаљ и горива на бази угља; 03413000 – дрва за огрев. Дана 19.06.2020. године објавио је 

позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца – 

osdositejcicevac.edu.rs 
 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две понуде. 

 
Комисија за јавне набавке је после отворања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила 

извештај. 

 

У извештају о стручној оцени понуда, бр.358  од 29.6.2020. године, комисија за јавне набавке је константовала 
следеће: 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка добара - дрва и угаљ за грејну сезону 2020/2021. годину. Предмет јавне 

набавке су добра:  0911100-угаљ и горива на бази угља; 03413000 – дрва за огрев;          

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

2. Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност јавне набавке, у укупном износу без ПДВ-а, износи 2.200.000,00 динара . 

3. Основни подаци о понуђачима 

У поступку је учествовало 2 понуђача: 

 
број под којим је  

понуда заведена 
назив или шифра  понуђача датум пријема час 

337 ELEKTRA d.o.o. Милојка  Ћурића 32, Пријепоље 25.06.2020.година 9
50

 часова  

349 СТР“ОГРЕВ“ Ул.В.Роловића 4-6,Ћићевац 25.06.2020. године 12
30

 часова 



 

 

4. Подаци о одбијеним понудама 

Укупан број поднетих понуда – 1. 

Назив понуђача чија је  понуда одбијена и разлог за њихово одбијање:   
- ELEKTRA d.o.o. Милојка  Ћурића 32 Пријепоље. Понуђена цена износи: 2.227.500,00  динара без ПДВ-а. 

 Наведена понуда је одбијена као неприхватљива  из разлога што понуђач дао понуду чија  вредност без 

ПДВ-а прелази процењену вредност јавне набавке наручиоца сходно чл.3 тч.33  Закона о јавним набавкама  у 
коме се наводи - прихватљива понуда је понуда која не прелази износ пороцењене  ведности јавне набавке.  

5. Критеријум за оцењивање понуде 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог рока испоруке, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је пре пондео понуду. 

6. Ранг листа понуђача 

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве: 

Ред. Бр. Назив понуђача Понуђене цене без ПДВ-а 

1 СТР“ОГРЕВ“ Ул.В.Роловића 4-6;  Ћићевац 2.144.000,00 

7. Понуђач коме се додељује уговор 

На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача СТР“ОГРЕВ“  

Ћићевац;  заведена под бројем  349 од  25.06.2020. године и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели 

уговор. 

7.1. Подизвођач 

Понуђач ће набавку извршити самостално без подизвођача. 

 
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  у року од 

три дана од доношења. 

 
УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети затев за заштиту права наручиоца, а коју истоврено 

доставља Републичкој комисији, у року од 5 дана од дана објављивања  одлуке на Порталу јавних 

набавки. 
 

Директор школе  

 
____________________ 

Биљана Ердељанов, проф. разредне наставе 

 
 


