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Основна школа 

''Павле Илић-Вељко'' 

Прахово 

Број 02-4/13 

Датум: 13.07.2020.год. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124 / 2012 и 

14/2015 68/2015) директор Основне школе ''Павле Илић-Вељко'' Прахово доноси:  

 

О Д Л У КУ  

о додели уговора 

 

          Наручилац Основна школа ''Павле Илић-Вељко'' Прахово доноси одлуку о додели уговора у 

поступку јавне набавке мале вредности број 1/2020 за набавку  огревног дрвета у количини од 130 

просторних метара храста за Oсновну школу ''Павле Илић-Вељко'' у  Прахову ознака из општег 

речника набавки 003413000 понуђачу Луларевић Војислав из Јабуковцa 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 05.06. 2020. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале 

вредности број 02-4/3 у складу са чланом 39.  Закона  за јавну набавку огревног дрвета за  

Oсновну школу ''Павле Илић-Вељко'' у  Прахову у количини од 130 просторних метара храста од 

тога 80 просторних метара за школу у Прахову и 50 просторних метара за школу у Радујевцу; 

редни број јавне набавке 1/2020 ознака из општег речника набавки 003413000. 

  За наведену јавну набавку наручилац је дана 29.06.2020. године објавио позив и 

конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Након 

спроведеног отварања понуда 09.07.2020 године у 10:15h и сачињеног записника број 02-4/11  

Комисија за јавне набавке је 09. 07.2020 године извршила стручну оцену понуда и сачинила 

извештај о стручној оцени понуда заведен под бројем 02-4/12   у коме је констататовала следеће: 

 

1) Предмет јавне набавке 

   Предмет јавне набавке је набавка огревног дрвета у количини од 130 просторних метара 

храста за  Oсновну школу ''Павле Илић-Вељко'' у  Прахову од тога 80 просторних метара за 

школу у Прахову и 50 просторних метара за школу у Радујевцу  ознака из општег речника 

набавки 003413000  

 Врста предмета јавне набавке мале вредности:  

 

Добра х 

 

Услуге  

 

Радови  

2) Процењена вредност јавне набавке мале вредности 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а у динарима 721.500,00 

 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а у динарима 702.000,00  

Вредност уговора о јавној набавци са  ПДВ-ом у динарима Понуђач није у систему 

ПДВ. 

 

3.)укупан број поднетих понуда по редоследу пријема са основним подацима о понуђачима: 

2 

Ред. 

бр. 

Број под којим је понуда 

заведена код наручиоца 

Назив понуђача Датум 

пријема 

Час 

пријема 

1 01-2/23 Луларевић Војислав, 

Јабуковац 

07.07.2020  14:00 

2 01-2/24 С.Т.У.У.П.Р.''Стрелац''Сиколе 09.07.2020. 09:13 
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укупан број  благовремених поднетих понуда са основним подацима о понуђачима : 2 

Ред. 

бр. 

Број под којим је понуда 

заведена код наручиоца 

Назив понуђача Датум 

пријема 

Час 

пријема 

1 01-2/23 Луларевић Војислав, 

Јабуковац 

07.07.2020  14:00 

2 01-2/24 С.Т.У.У.П.Р.''Стрелац''Сиколе 09.07.2020. 09:13 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

4)Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово  

одбијање и понуђена цена тих понуда:  

 

Ред број 

понуде 

по 

времену 

пријема. 

Назив и седиште понуђача Разлози за одбијање понуда Понуђена цена 

из одбијених 

понуда у дин без 

ПДВ-а 

2 С.Т.У.У.П.Р.''Стрелац''Сиколе Понуда се одбија као неисправна 

Понуда садржи недостатке 

-по члану 106. Закона о јавним 

набавкама став 1 тачка 4)-акоје 

понуђени рок важења понуде краћи 

од прописаног -у понуди није 

наведен рок важења понуде и 

 -у понуди у обрасцу 1 није наведен 

рок испоруке, цена је наведена у 

обрасцу 2 а није наведена у обрасцу 

1 ни бројевима ни словима, а исти 

образац није потписан ни 

печатиран  тако да понуда садржи 

друге недостатке због којих није 

могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити 

је са другим понудама у складу са 

чланом 106. Закона о јавним 

набавкама став 1 тачка 5)  

  

701.740,00 

(цена је наведена 

у обрасцу 2 , док 

у обрасцу 1 није 

наведена цена) 

 

5.) Критеријум за оцењивање понуде 

 

Најниже понуђена цена по члану 85. први став тачка 2. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 85/2015) 

 

6.) Ранг листа понуђача 

 

Ред број 

понуде 

по 

времену 

пријема. 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена без ПДВ-а у динарима 

1 Луларевић Војислав, 

Јабуковац 

702.000,00  
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Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:  
 

Луларевић Војислав, Јабуковац 

 

Наручилац је за  наведену количину огревног дрвета у Плану јавних набавки односно 

изменама плана јавних набавки  за 2020. годину од 01.06.2020. године и у финансијском плану за 

2020. годину аналитички конто 4212 предвидео средства у износу од  721.500,00 дин без ПДВ-а и 

донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1/2020. 

Након разматрања записника о отварању понуда у поступку јавне набавке мале вредности 

број 02-4/11 од  09.07.2020. године комисија за јавне набавке сачинила је извештај о стручној 

оцени понуда који је заведен под бројем 02-4/12 од 09.07.2020. године у коме је утврђено следеће:  

1.У понуди понуђача Луларевић Војислав, Јабуковац  наведена је цена која износи 5.400,00 

динара по просторном метру храста без ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ. Укупна цена без 

ПДВ-а за 130 просторних метара храста  је 702.000,00 динара. Датум испоруке добара је наведен 

10.08.2020. године рок важности понуде 30 дана понуда се подноси као самостална понуда.  Сви 

потребни обрасци: су попуњени, потписани и печатирани у складу са захтевима наведеним у 

конкурсној документацији. 

  2. После отварања понуде  понуђача С.Т.У.У.П.Р''Стрелац'' Сиколе комисија је констатовала  да 

у обрасцу 1 понуде није наведена укупна цена огревног дрвета ни бројевима ни словима , него је 

попуњена само прва страна обрасца понуде, да се понуда подноси као самостална и да су уписани 

само подаци о понуђачу. У обрасцу број 1 није наведен  рок испоруке добра, нити је уписан рок 

важења понуде, образац није ни потписан ни печатиран. У обрасцу 2 наведена је цена без ПДВ-а 

5.398,00 динара по просторном метру, односно укупно за 130 просторних метара храста 

701.740,00 динара, понуђач није у систему ПДВ-а. Образац 3. није попуњен ни печатиран.  

Обрасци 4, 7, 9, 10, 12, 13,14 су попуњени и печатирани, образац 15 нема потпис и печат. 

Комисија је утврдила да се понуда понуђача С.Т.У.У.П.Р''Стрелац'' Сиколе одбија из 

разлога  по члану 106. Закона о јавним набавкама став 1.  тачка 4) -у понуди није наведен рок 

важења понуде и тачка 5)истог става -у понуди у обрасцу 1 није наведен рок испоруке, цена је 

наведена у обрасцу 2 а није наведена у обрасцу 1 ни бројевима ни словима, а исти образац није 

потписан ни печатиран  тако да понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Комисија је констатовала да је понуђач  Луларевић Војислав Јабуковац  поднео доказе о 

испуњењу обавезних услова, да је ова понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и да 

понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности предвиђену у плану 

јавних набавки односно измене плана за 2020.год. и одлуци о покретању поступка јавне набавке и 

предложила да се уговор о набавци огревног дрвета додели овом понуђачу 

Стога се доноси одлука да се уговор о јавној набавци огревног дрвета додељује понуђачу 

Луларевић Војислав, Јабуковац. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки.(На основу члан 

149.став 6. ЗЈН „ Сл. гласник РС''бр. 68/2015) 

 

 

 

 

     За Основну школу''Павле Илић-Вељко'' Прахово, директор 

        __________________________ 

                     Војиновић Иванка 

 

 

 


