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          У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 650 од 19.02.2018. године Комисије за 

јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, у поступку јавне набавке 

мале вредности чији су предмет добра Угаљ и дрва за огрев за потребе Предшколске установе 

„Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе), редни број јавне набавке 10/2019,  доносим 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

          Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, као наручилац у поступку јавне 

набавке мале вредности бр. 10/2019, чији су предмет добра Угаљ и дрва за огрев за потребе 

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе) уговор о јавној набавци 

додељује: 

1) За Партију 1- Угаљ понуђачу ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И 

УСЛУГЕ СОЛЕ-КОММЕРЦ ДОО БЕОГРАД, Ул.Маршала Тита 225, Добановци, 

Београд- Сурчин, МБ:06537006, ПИБ:100220854 према понуди бр. 11/9 од 

21.01.2019. године са понуђеном укупном ценом од 437.462,00 динара без ПДВ-а, 

роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено 

плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

1) За Партију 2- Дрво понуђачу „МВ ЛУЛИЋ“ ДОО Крагујевац, ул. 

Интернационалних бригада 43, 34321 Десимировац- Крагујевац, МБ:17310593, 

ПИБ:101317547, према понуди бр. 1/19 од 23.01.2019. године са понуђеном укупном 

ценом од 280.500,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 90 дана и роком за 

одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

    Наручилац је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр.215/1 од 16.01.2019. године у 

поступку јавне набавке мале вредности (члан 39. ЗЈН, “СЛ. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

чији су предмет добра Угаљ и дрва за огрев за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак (једногодишње потребе) ради доделе уговора о јавној набавци .     

            Редни број јавне набавке за текућу годину:  10/2019 

    У Плану јавних набавки Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019. годину, ова јавна 

набавка се налази у одељку: 1.1 Добра–1.1.6 Дрва и угаљ за огрев. 

    Јавна набавка је обликована у 2 партије. 

     Укупна процењена вредност јавне набавке 10/2019 износи  734.849,00 динара без ПДВ-а, а по 

партијама: 

Партија 1 –Угаљ (лигнит или мрко-лигнит, комад)  453.849,00 динара без ПДВ-а 

Партија 2–Дрво (дрво за огрев-буква, цер или граб)  281.000,00 динара без ПДВ-а 

    Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: Стални трошколви- Енергетске 

услуге (економска класификација 4212), број апропријације 450. 

    Назив и ознака из општег речника набавке: 09111100-Угаљ и  03413000-Дрво за огрев. 

       Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 

(www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца 16.01.2019. године. 

      У позиву за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 25.01.2019. године у 13 

часова. 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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     Благовремено, односно до 25.01.2019. године у 13 часова поднете су три  понуде:  

Р. 

Бр. 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача Датум 

пријема 

Час 

пријема 

1. 391 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ 

И УСЛУГЕ СОЛЕ-КОММЕРЦ ДОО БЕОГРАД, 

Ул.Маршала Тита 225, Добановци, Београд- 

Сурчин, МБ:06537006, ПИБ:100220854 

24.01.2019. 

године 

11:15 

часова 

2. 429 ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ „МВ ЛУЛИЋ“ ДОО, 

ул.Интернационалних бригада бр.43, 

Крагујевац, МБ:17310593, ПИБ:101317547 

25.01.2019. 

године 

10:10 

часова 

3. 431 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И 

УСЛУГЕ ГОЧ ПРОМЕТ ДОО КРАЉЕВО, 

ул.Драгослава Миљковића 13г, МБ:07943474, 

ПИБ: 101776633 

25.01.2019. 

године 

12:28 

часова 

 

     Неблаговремених, измењених и опозваних понуда није било. 

    Комисија за јавну набавку је приступила јавном отварању понуда 25.01.2019. године у 13:15 часова 

и констатовала је следеће: 

1) Понуђач ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СОЛЕ-КОММЕРЦ ДОО 

БЕОГРАД, Ул.Маршала Тита 225, Добановци, Београд- Сурчин поднео је независну понуду 

бр.11/9 од 21.01.2019. године за Партију 1 са понуђеном укупном ценом од 437.462,00 динара без 

ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 

45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

2) Понуђач ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МВ ЛУЛИЋ“ ДОО, 

ул.Интернационалних бригада бр.43, Крагујевац поднео је независну понуду бр. 1/19 од 

23.01.2019. године за Партију 2 са понуђеном укупном ценом од 280.500,00 динара без ПДВ-а, , 

роком важења понуде од 90 дана и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања 

фактуре за испоручена добра. 

3) Понуђач ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ГОЧ ПРОМЕТ ДОО 

КРАЉЕВО, ул.Драгослава Миљковића 13г, поднео је независну понуду бр.101/9 од 25.01.2019. 

године за Партију 1 са понуђеном укупном ценом од 450.500,00 динара без ПДВ-а, роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана 

испостављања фактуре за испоручена добра. 
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   Комисија је констатовала и присутност документације тражене позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом за ову јавну набавку: 

1) Понуда бр.11/9 од 21.01.2019. године за Партију 1 понуђача ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СОЛЕ-КОММЕРЦ ДОО БЕОГРАД, 

Ул.Маршала Тита 225, Добановци, Београд- Сурчин испуњава обавезне и додатне услове 

предвиђене конкурсном документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача 

који се води код Агенције за привредне регистре од 06.04.2017. године Решењем  БПН 

3009/2016 и на дан отварања понуда има активан статус, а доставио је и изјаву о поштовању 

обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. Такође, испуњава и додатни услов тражен конкурсном 

документацијом у виду достављања произвођачке спецификације за лигнит „Лубница“ комад 

произвођача Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља -Ресавица од 23.01.2018. године 

и сертификата о квалитету угља 03-32-75 од 06.06.2015. године који је издат од стране 

акредитоване лабораторије Југоинспект Београд, чија је акредитација важећа у моменту 

отварања понуда и важи до 04.11.2011.године о чему је достављен доказ у виду копије 

Сертификата о акредитацији 01482 који је издало Акредитационо тело Србије Београд. Из 

достављене документације, Комисија је утврдила да карактеристике понуђеног добра 

одговарају карактеристикама траженим конкурсном документацијом. 

 

2) Понуда бр. 1/19 од 23.01.2019. године за Партију 2 понуђача ПРОИЗВОДНОГ, 

ТРГОВИНСКОГ И УСЛУЖНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МВ ЛУЛИЋ“ ДОО, 

ул.Интернационалних бригада бр.43, Крагујевац испуњава обавезне услове предвиђене 

конкурсном документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача који се води 

код Агенције за привредне регистре од 18.07.2014. године Решењем  БПН 3641/2014 и на дан 

отварања понуда има активан статус, а доставио је и изјаву о поштовању обавеза по члану 75 

став 2 ЗЈН. Додатни услови нису захтевани конкурсном документацијом за Партију 2. 

 
 

3) Понуда бр.101/9 од 25.01.2019. године за Партију 1 понуђача ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ГОЧ ПРОМЕТ ДОО КРАЉЕВО, ул.Драгослава 

Миљковића 13г, испуњава обавезне услове предвиђене конкурсном документацијом обзиром 

да је понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре од 

22.10.2015. године Решењем  БПН 4100/2015 и на дан отварања понуда има активан статус, а 

доставио је и изјаву о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. По питању додатних услова 

тражених конкурсном документацијом, понуђач је доставио произвођачку спецификацију и 

Извештај о испитивању квалитета угља бр.бр.17013 од 08.10.2014. године произвођача Рудник 

угља А.Д. Пљевља које извршено од стране Института за рударство и металургију Бор, али 

није доставио доказ да је лабораторија која је вршила испитивање била акредитована у 

моменту издавања извештаја као и да је њена акредитација важећа у моменту отварања понуда 

нити је у понуду навео где су наведени подаци јавно доступни . Из достављене документације, 

Комисија је утврдила да карактеристике понуђеног добра не одговарају карактеристикама 

траженим конкурсном документацијом. 

 

     Поступак јавног отварања понуда је завршен  у 13:35 часова, што је и констатовано у Записнику, 

који је потписан од стране чланова Комисије за јавну набавку и присутног овлаћеног представника 

понуђача. 

     Обзиром да је овлашћени представник понуђача ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И 

УСЛУГЕ ГОЧ ПРОМЕТ ДОО КРАЉЕВО присуствовао јавном отварању понуда, копија записника 

му је уручена непосредно након јавног отварања понуда, осталим понуђачима копија записника је 

послата електронском поштом 25.01.2019. године.  
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     Комисија је потом приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих понуда, у 

погледу испуњности услова одређених у конкурсној документацији, и утврдила је следеће: 

  1) Понуда бр.11/9 од 21.01.2019. године за Партију 1 понуђача ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СОЛЕ-КОММЕРЦ ДОО БЕОГРАД, Ул.Маршала Тита 225, 

Добановци, Београд- Сурчин је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене 

позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних 

недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна 

понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

2) Понуда бр. 1/19 од 23.01.2019. године за Партију 2 понуђача ПРОИЗВОДНОГ, 

ТРГОВИНСКОГ И УСЛУЖНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МВ ЛУЛИЋ“ ДОО, ул.Интернационалних 

бригада бр.43, Крагујевац је прихватљива јер испуњава све обавезне услове тражене позивом за 

подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, 

одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не 

прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

3) Понуда бр.101/9 од 25.01.2019. године за Партију 1 понуђача ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ГОЧ ПРОМЕТ ДОО КРАЉЕВО, ул.Драгослава 

Миљковића 13г је неодговарајућа обзиром да карактеристике понуђеног добра не одговарају 

карактеристикама траженим конкурсном документацијом, и тиме неприхватљива. 

     Комисија је потом приступила рачунској контроли и утврдила је да нису начињене рачунске 

грешке у понудама. 

     Након тога, извршено је рангирање прихватљивих понуда по партијама, применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

Партија 1 Угаљ (лигнит или мрко-лигнит, комад) 

Р. 

бр 

Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а (у 

динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

 

 

1. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СОЛЕ-

КОММЕРЦ ДОО БЕОГРАД, 

Ул.Маршала Тита 225, Добановци, 

Београд- Сурчин 

437.462,00 динара 

без ПДВ-а 

 

  

           60 дана 

 

 

  

    45 дана 

 

 

Партија 2 Дрво (дрво за огрев-буква, цер или граб) 

Р. 

бр 

Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а (у 

динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

 

 

1. 

ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И 

УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МВ 

ЛУЛИЋ“ ДОО, 

ул.Интернационалних бригада бр.43, 

Крагујевац 

 

280.500,00 динара 

без ПДВ-а 

   

           90 дана 

 

  

    45 дана 
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     Након рангирања прихватљивих понуда, Комисија а именована решењем директора бр.215/2 од 

16.01.2019. године у поступку јавне набавке мале вредности бр.10/2019 Угаљ и дрва за огрев за 

потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе),у Извештају о 

стручној оцени понуда бр.639 од 01.02.2019. године изнела је мишљење да су испуњени услови за 

доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели: 

1) За Партију 1- Угаљ (лигнит или мрко-лигнит, комад) понуђачу ПРЕДУЗЕЋУ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СОЛЕ-КОММЕРЦ ДОО БЕОГРАД, 

Ул.Маршала Тита 225, Добановци, Београд- Сурчин, МБ:06537006, ПИБ:100220854 

према понуди бр. 11/9 од 21.01.2019. године са понуђеном укупном ценом од 437.462,00 

динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за 

одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и 

2) За Партију 2- понуђачу „МВ ЛУЛИЋ“ ДОО Крагујевац, ул. Интернационалних бригада 

43, 34321 Десимировац- Крагујевац, МБ:17310593, ПИБ:101317547, према понуди бр. 1/19 

од 23.01.2019. године са понуђеном укупном ценом од 280.500,00 динара без ПДВ-а, роком 

важења понуде од 90 дана и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања 

фактуре за испоручена добра. 

         У складу са изнетим, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак прихватио је 

предлог дат у Извештају о стручној оцени понуда, па је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама 

одлучено као у диспозитиву. 

 

         Обзиром да је за Партију 2 поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о 

јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права сходно чл.112 ст.2 тач.5. 

 

         Упутство о правном средству:Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се 

подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

                                                                                                                                          ДИРЕКТОР                                   

                                                                                                      Сузана Симеуновић 

 



                                                         Република Србија 

                                         Предшколска установа „Моје детињство“ 

                                         Улица Немањина бб,Чачак 

                                         Број: 640  

                                         Датум: 01.02.2019. године 

                                         pu.mojedetinjstvo@gmail.com 
 

 6 

 


