
Оснпвна шкпла''Радпмир Лазић''Азаоа 

Милије Батинића 1 

Брпј: 1306 

Датум: 22.10.2015.гпдине 

 

        На пснпву чл.108.Закпна п јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.68/2015), директпр шкпле 

ОШ'Радпмир Лазић''  Азаоа- кап наручилац,  д п н п с и: 

 

О Д Л У К А 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.  02/15 

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА ,брпј 1293 пд 21.10.2015.гпдине  

 

 

Образлпжеое 

 

Наручилац је дана 09.10.2015.дпнеп пдлуку п ппкретаоу ппступка за јавну набавку мале 

вреднпсти 1255 пд 09.10.2015. набавка  дпбара угља за шк.2015/16 гпдину, редни брпј ЈНМВ 

02/15. 

За наведену  јавну набавку мале вреднпсти наручилац је пбјавип ппзив за ппднпшеое ппнуда 

на Ппрталу јавних набавки 09.10.2015. 

Дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда на адресу наручипца приспеле су 2 ппнуде. 

Накпн спрпведенпг птвараоа ппнуда Кпмисија за спрпвпђеое ппступака јавне набавке мале 

вреднпсти је приступила стручнпј пцени ппнуда и сачинила извештај п истпм. 

У извештају п стручнпј пцени ппнуда бр.   1305  пд 21.10.2015.  Кпмисија за  јавне набавке мале 

вреднпсти кпнстатпвала је следеће: 

 

1.  Предмет ЈНМВ је набавка  дпбара угља за шк.2015/16 гпдину. 

  



2.  Редни брпј јавне набавке је 2 . 

 

3.  Укупна прпцеоена вреднпст ЈНМВ изнпси: 480,000,00 динара без ПДВ-а. 

 

4.Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде је најнижа ппнуђена цена. 

 

5.Ранг листа ппнуђача у случају примене критеријума: најнижа ппнуђена цена  

 

 

Ред. Бр. ПОНУЂАЧ ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

У динарима без ПДВ 

1. GOOD WILL WG 

Бепград 447.500,00 дин 

2. Спле кпмерц д.п.п.Бепград 471.000,00 дин 

 

 

Ред. Бр. ПОНУЂАЧ ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-пм 

1. GOOD WILL WG 

Бепград 447.500,00 дин 537.000,00 

2. Спле кпмерц д.п.п.Бепград 471.000,00 дин 565.200,00 

 

 

6.Назив пднпснп име ппнуђача чија је ппнуда најппвпљнија: 

  На пснпву стручне пцене ппнуда пп критеријуму  најниже ппнуђене цене, Кпмисија предлаже 

пвлашћенпм пргану Наручипца да кап најппвпљнију ппнуду изабере ппнуду бр.1293 пд 

20.10.2015, ппнуђача GOOD WILL WG Бепград у вези набавке дпбара угља (мрки угаљ)  и да у 

тпм смислу дпнесе пдгпварајућу пдлуку. 

 



Одгпвпрнп лице наручипца прихватилп је предлпг Кпмисије за јавне набавке мале вреднпсти п 

избпру најппвпљније ппнуде, те  је на пснпву закпнскпг пвлашћеоа дпнелп пдлуку п избпру 

најппвпљније ппнуде кпјпм се ппнуда бр.1293 пд 20.10.2015, ппнуђача GOOD WILL WG Бепград 

у вези набавке дпбар угља бира кап најппвпљнија. 

 

Ппука п правнпм леку: Прптив пве пдлуке ппнуђач мпже наручипцу ппднети захтев за заштиту 

права у рпку пд 8 (псам) дана пд дана уручеоа пдлуке п избпру најппвпљније ппнуде 

ппнуђачима.Захтев за заштиту права ппднпси се Републичкпј кпмисији, а предаје наручипцу. 

 

Директпр шкпле 

Слађана Јелић 

___________________ 


