
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 

број 124/2012, 14/15 и 68/15), директор ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима, дана 

28.12.2018. године, донео је 

 

О Д Л У К У   

О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

 

1. У јавној набавци мале вредности добара број 03/18 – набавка огрева (85 тона угља, 7 тона 

пелета и 20 просторних метара дрва) за 2019.годину, за потребе ОШ „Илија Милосављевић 

Коларац“ у Коларима и издвојених одељења у Ландолу, Биновцу и Луњевцу, уговор се 

додељује за све три партије понуђачу „Good Will-WG“ , Жоржа Клеменсоа 19/4, Београд 

  

2. Вредност јавне набавке која се уговара износи  1.233.650,00 динара без пореза на додату 

вредност.  
 

3. Средства из тачке 2. ове Одлуке реализоваће се на основу Одлуке о буџету града Смедерева 

за 2019.годину 
  

4.  Одлуку доставити: „Соле Комерц“ доо Београд, „Good Will/WG“ Београд  и “Migomy 

company“ Београд , документацији и архиви 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

     Одлуком директора школе 249 од 13.12.2018. године, покренут је поступак јавне набавке 

добара мале вредности број 03/18  чији је предмет набавка огрева (угља, пелета и дрва) за 

2019.годину, за потребе ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима и издвојених одељења у 

Ландолу, Биновцу и Луњевцу 

Процењена вредност јавне набавке добара мале вредности број 03/18 - набавка огрева (угља, 

пелета и дрва) за 2019.годину, за потребе ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима, износи 

1.800.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

          У складу са процењеном вредношћу и расположивим средствима, сходно члану  39. Закона о 

јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) за предметну јавну набавку је 

покренут поступак јавне набавке добара мале вредности. 

Благовремено, тј. до дана  27.12.2018. године до 1200 часова, за јавну набавку добара мале 

вредности број 03/18, понуде су доставили следећи понуђачи:  

 

- „Good Will-WG“ , Жоржа Клеменсоа 19/4, Београд заводни број понуде 262 од 

25.12.2018. године 

  

- „Соле Комерц“доо, Маршала Тита 225, Беозрад, заводни број понуде 263 од 

25.12.2018.године 

 

- „Migomy company“ доо, Далматинска 25, Београд, заводни број 264 од 

25.12.2018.године 

 

-   

Неблаговремених понуда није било. 

Понуда „Соле Комарц“ доо Београд за партију бр.2 набавка пелета, није прихватљива из 

разлога што у сертификату о узорку пелета није утврђен сировински састав пелета, што је тражено 

у конкурсној документацији. 
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Понуда „Мигоми компани“ доо Београд није прихватљива ни за једну партију, јер 

понуђач није доставио пописне листе из последње обрачунске године. 

 

 

 

Комисија је констатовала да су одговарајуће и прихватљиве понуде  доставили понуђачи:   

 

1. „Good Will-WG“  Београд, за све три партије са следећим елементима:  

- понуђена цена  по тони угља је 11.080,00 динара без пореза на додату вредност, укупна 

цена за 85 тона угља је 941.800,00 динара без ПДВ-а;  

- понуђена цена  по тони пелета је 24.550,00,00 динара без пореза на додату вредност, 

укупна цена за 7 тона пелета је 171.850,00 динара без ПДВ-а;  

- понуђена цена  по 1м огревног дрвета је 6.000,00 без пореза на додату вредност, укупна 

цена за 20 м дрвета је 120.000,00 динара без ПДВ-а;  

 

2. „Соле Комерц“ доо Београд, са следећим елементима:   

- понуђена цена  по тони угља је 11.169,00 динара без пореза на додату вредност, укупна 

цена за 85 тона угља је 949.365,00 динара без ПДВ-а;  

- понуђена цена  по 1м огревног дрвета је 6.000,00 без пореза на додату вредност, укупна 

цена за 20 м дрвета је  120.000,00 динара без ПДВ-а;  

 

     Комисија за јавну набавку је констатовала да је  „GOOD WILL“ доо  Београд, на основу 

критеријум за доделу уговора, у складу са  чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, 

«најнижа понуђена цена», доставио најповољнију понуду за јавну набавку добара мале вредности 

број 03/18.  

       Вредност јавне набавке која се уговара износи 1.233.650,00 динара без пореза на додату 

вредност. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року  

од 5 дана од дана пријема исте 

 

 

директор школе 

______________ 

(Наташа Савић)         

 

                                  


