
ОСНОВНА ШКОЛА „АРАЊ ЈАНОШ" 

ТРЕШЊЕВАЦ, Маршала Тита 62 

Датум: 02.10.2015. 

 

 Директор школе, на основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник РС» бр. 68/2015) и извештаја Комисије о стручној оцени 

понуда,  доноси  

ОДЛУКУ 

 

1. о избору најповољније понуде по критеријуму – најнижа понуђена цена- 

код јавне набавке мале вредности под редним бројем 2/2015 за ЈН добара – 

енергената,  

 Партија бр. 1. Угаљ-  је од :„МИГОМИ COMPANY“Д.О.О., Београд,  ул. 

Далматинска  бр.25: 

 Партија бр. 2 Дрво -  је од :„СТР НА ВЕЛИКО И МАЛО ДРВАР", Нови 

Бечеј, Петра Драпшина 69. 

 

2.  Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је О.Ш. „Арањ Јанош“ из Трешњевца, Маршала Тита 62. 

 

1. Предмет набавке бр. 2/2015 је набавка добара -  енергената која је обликована у 

партијама: 

 Партија број 1. угаљ 

           ОРН 09111100 

 Партија број 2. дрво за огрев 

           ОРН 03413000 

 

2. Предметна јавна набавка је предвиђена Планом набавки установе. 

 

3. Процењена вредност је: 833.000,00 динара без пдв-а и то: 

 

            за Партију бр. 1 – угаљ 580.000,00 динара без пдв и 

            за Партију бр. 2 – дрво 253.000,00 динара без пдв  

 

4. Поступак отварања понуда је вођен  28. 09. 2015. године са почетком у 12.00 часова 

у Општинској управи Кањижа,у канцеларији број 9. 

 

5. У поступку јавне набавке мале вредности учествовало је пет (5) понуђача и то: 

 

 I   За партију бр. 1. Угаљ 

„МИГОМИ COMPANY“Д.О.О., Београд,  ул. Далматинска  бр.25 

„ТРАНС - ТРАДЕ“ Д.О.О , Кањижа,  ул .Пут Ннародних хероја  бр.бб 



„СОЛЕ КОМЕРЦ“ D.О.О , Београд,  ул . Бара Венеција  бр.59 

„Good Will WG“11000, Београд,  ул. Жоржа Клеменсова 19/ИВ 

"STR NA VELIKO I MALO "DRVAR" Нови Бечеј, Петра Драпшина 69. 

 

 

 

    Понуде су биле благовремене и потпуне. 

 

Понуда понуђача:„МИГОМИ COMPANY“Д.О.О., Београд,  ул. Далматинска  бр.25 

је износила: 

 - Укупна понуђена цена за Партију бр.1 угаљ износи: 440.000,00 без ПДВ-а и 

528.000,00 са ПДВ-ом; 

 

Понуда понуђача:„ТРАНС - ТРАДЕ“ Д.О.О , Кањижа,  ул .Пут Народних хероја  

бр.бб : 

- Укупна понуђена цена за Партију бр. 1 угаљ износи: 479.166,00 без ПДВ-а 

и 575.000,00; 

 

Понуда понуђача:„СОЛЕ КОМЕРЦ“ D.О.О , Београд,  ул . Бара Венеција  бр.59 

је износила:  

- Укупна понуђена цена за Партију бр. 1 угаљ износи: 460.500,00 без ПДВ-а 

552.600,00  са ПДВ-ом; 

 

Понуда понуђача :„Good Will WG“11000, Београд,  ул. Жоржа Клеменсова 19/ИВ је 

износила; 

- Укупна понуђена цена за Партију бр. 1 угаљ износи: 483.500,00 динара без 

ПДВ-а, 580.200,00 са ПДВ-ом; 

 

    II   За партију бр. 2. дрво 

 „ТРАНС - ТРАДЕ“ Д.О.О , Кањижа,  ул .Пут Народних хероја  бр.бб 

"СТР НА ВЕЛИКО И МАЛО ДРВАР" Нови Бечеј, Петра Драпшина 69. 

 

    Понуде биле благовремене и потпуне. 

 

Понуда понуђача:„ТРАНС - ТРАДЕ“ Д.О.О , Кањижа,  ул .Пут Народних хероја  

бр.бб је  

- Укупна понуђена цена за Партију бр. 2 дрво за огрев износи: 254.545,00 без 

ПДВ-а 280.000,00  са ПДВ-ом; 

  

Понуда понуђача "СТР НА ВЕЛИКО И МАЛО ДРВАР" Нови Бечеј, Петра 

Драпшина 69. је: 

    - Укупна понуђена цена за Партију бр 2 дрво за огрев  износи: 227.000,00         

динара без ПДВ-а и 249.000,00 динара са ПДВ-ом; 



 

Избор најповољније понуде се врши применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

 Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне 

набавке о избору и одлучио као што стоји у изреци ове одлуке. 

 

Поука о правном леку: 

У складу са чланом 149. став 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС» бр. 68/2015) лице које има интерес да закључи уговор о горе наведеној јавној 

набавци има право да поднесе захтев за заштиту права наручиоцу у року од пет (5) 

дана од дана пријема ове одлуке. 

 Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији који је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-

016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се 

односи, корисник: Буџет Републике Србије).  

      

                                                                                                           Директор: 

                                                                                                                         

____________________     

                                                                                                        Вајда Атила 

 


