
 

 

ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАЂОРЂЕ" 

ПИБ: 101228706 

КАРАЂОРЂЕВА 102 

34210  РАЧА 

Република Србија 

Датум: 18.03.2021 

Брпј: 259/21-01 

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси, 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац: ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАЂОРЂЕ" 

Референтни брпј: 0002 

Назив набавке: Набавка угља, дрва и пелета за огрев 

Брпј пгласа на Ппрталу јавних набавки: 2021/С Ф02-0004961 

Врста угпвпра  Радпви  Дпбра  Услуге 

Главна CPV пзнака: 09111100 

Брпј и назив партије: 1 - Угаљ 

Прпцеоена вреднпст партије (без ПДВ-а): 2.166.666,66 Валута: РСД 

Угпвпр се дпдељује привредном субјекту: 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ, 101577889, Авалска, бб, Крагујевац, 34000, Србија 

Вреднпст угпвпра (без ПДВ): 2.097.350,00 

Вреднпст угпвпра (са ПДВ): 2.516.820,00 

Валута: РСД 

Наппмена: Ппнуђач је дпставип ппнуду кпја је прихватљива, пднпснп не ппстпје пснпви за искључеое привреднпг 
субјекта, 

испуоава критеријуме за квалитативни избпр, испуоава захтеве и услпве у вези са предметпм набавке и техничкпм 
спецификацијпм и оегпва ппнуда је екпнпмски најппвпљнија. 

Брпј и назив партије: 2 - Буково дрво 

Прпцеоена вреднпст партије (без ПДВ-а): 587.100,00 Валута: РСД 

Угпвпр се дпдељује привредном субјекту: 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ, 101577889, Авалска, бб, Крагујевац, 34000, Србија 

Вреднпст угпвпра (без ПДВ): 560.500,00 

Вреднпст угпвпра (са ПДВ): 616.550,00 

Валута: РСД 

Наппмена: Ппнуђач је дпставип ппнуду кпја је прихватљива, пднпснп не ппстпје пснпви за искључеое привреднпг 
субјекта, испуоава критеријуме за квалитативни избпр, испуоава захтеве и услпве у вези са предметпм набавке и 
техничкпм спецификацијпм и 

оегпва ппнуда је екпнпмски најппвпљнија. 



 

 

Брпј и назив партије: 3 - Пелет 

Прпцеоена вреднпст партије (без ПДВ-а): 321.990,90 Валута: РСД 

Угпвпр се дпдељује привредном субјекту: 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ, 101577889, Авалска, бб, Крагујевац, 34000, Србија 

Вреднпст угпвпра (без ПДВ): 293.860,00 

Вреднпст угпвпра (са ПДВ): 323.246,00 

Валута: РСД 

Наппмена: Ппнуђач је дпставип ппнуду кпја је прихватљива, пднпснп не ппстпје пснпви за искључеое привреднпг 
субјекта, испуоава 

критеријуме за квалитативни избпр, испуоава захтеве и услпве у вези са предметпм набавке и техничкпм 
спецификацијпм и 

оегпва ппнуда је екпнпмски најппвпљнија. 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   

Подаци о поступку 

Назив поступка Набавка угља, дрва и пелета за огрев 

Реф. број 0002 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 153/21-01, 22.02.2021 

Процењена вредност 3.075.758,00 

Техника  

ЦПВ 09111100-Угаљ 

Кратак опис набавке Отворени поступак јавне набавке угља, дрва и пелета за огрев. 

Подељен у партије ДА 

Број огласа 2021/С Ф02-0004961 

Врста огласа Јавни позив 

Објављено 27.02.2021 

Рок за подношење 09.03.2021 11:55:00 
 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Борко Петровић 

Војка Милановић 

Јовица Станојевић 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

Број партије 1 

Назив партије Угаљ 

Процењена вредност 2.166.666,66 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Рок испоруке 
  

  



 

 

Број партије 2 

Назив партије Буково дрво 

Процењена вредност 587.100,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Рок испоруке 
  

Број партије 3 

Назив партије Пелет 

Процењена вредност 321.990,90 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Рок испоруке 
   

   

  



 

 

 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 09.03.2021 12:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 09.03.2021 12:04:20 

Број партије 1 

Назив партије Угаљ 

Број пристиглих понуда / пријава 2 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

МОНИЦОМ д.о.о., Булевар 12. фебруар, 93, 18000, Ниш, Србија Самостално 105-04 НЕ 4.3.2021. 14:28:20 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ, Авалска, бб, 34000, Крагујевац, Србија Самостално 10/2021 НЕ 8.3.2021. 13:22:43 
 

 

 

Број партије 2 

Назив партије Буково дрво 

Број пристиглих понуда / пријава 1 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ, Авалска, бб, 34000, Крагујевац, Србија Самостално 11/2021 НЕ 8.3.2021. 13:22:43 
 

 

 

Број партије 3 

Назив партије Пелет 

Број пристиглих понуда / пријава 1 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ, Авалска, бб, 34000, Крагујевац, Србија Самостално 12/2021 НЕ 8.3.2021. 13:22:43 
 

 

  

 

  

  



 

 

 

Аналитички приказ поднетих понуда 

Број партије : 1 
Назив партије: Угаљ 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
[Дан] 

Рок важења 
понуде 

МОНИЦОМ д.о.о. 2205000.00 2646000.00 РСД 45 дана, 
вирмански 

5.00 30 

СЛАВА - ТРАНС ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

2097350.00 2516820.00 РСД Одлозено 45 
дана по 
исостављању 
фактуре 

0.00 45 

 

 

 

Број партије : 2 
Назив партије: Буково дрво 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
[Дан] 

Рок важења 
понуде 

СЛАВА - ТРАНС ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

560500.00 616550.00 РСД Одлозено 45 
дана по 
испостављању 
фактуре 

0.00 45 

 

 

 

Број партије : 3 
Назив партије: Пелет 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
[дан] 

Рок важења 
понуде 

СЛАВА - ТРАНС ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

293860.00 323246.00 РСД Одлозено 45 
дана по 
испостављању 
фактуре 

0.00 45 

 

 

  

  

   

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки  

Број партије : 1 
Назив партије: Угаљ 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
[Дан] 

Рок важења 
понуде 

МОНИЦОМ д.о.о. 2205000.00 2646000.00 РСД 45 дана, 
вирмански 

5.00 30 

СЛАВА - ТРАНС ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

2097350.00 2516820.00 РСД Одлозено 45 
дана по 
исостављању 
фактуре 

0.00 45 

 

 

 

  



 

 

Број партије : 2 
Назив партије: Буково дрво 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
[Дан] 

Рок важења 
понуде 

СЛАВА - ТРАНС ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

560500.00 616550.00 РСД Одлозено 45 
дана по 
испостављању 
фактуре 

0.00 45 

 

 

 

Број партије : 3 
Назив партије: Пелет 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин 
плаћања 

Рок испоруке 
[дан] 

Рок важења 
понуде 

СЛАВА - ТРАНС ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

293860.00 323246.00 РСД Одлозено 45 
дана по 
испостављању 
фактуре 

0.00 45 

 

 

  

   

Стручна оцена 

Број партије 1 

Назив партије Угаљ 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

МОНИЦОМ д.о.о. НЕ ДА 2.205.000,00 2.646.000,00 РСД 

Образложење разлога одбијања или неразматрања: Понуђач је, за партију број 1 - угаљ, доставио понуду која прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или 
расположивих средстава. Имајући у виду да прелази износ процењене вредности, понуда је неприхватљива.  

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра:  

 понуда прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава  

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ ДА НЕ 2.097.350,00 2.516.820,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У складу са чланом 142. Закона о јавним набавкама наручилац је понуђачу упутио  Захтев за додатним објашњењем у ком се наводи :  
"У понуди коју сте доставили, за партију број 1: угаљ, навели сте да је рок испоруке 0 (нула) дана. Потребно је да нам прецизирате 
шта подразумевате под тим да је рок испоруке 0 (нула) дана. Потребно је да објашњење доставите до 23.03.2021. године."  
 
Понуђач је до наведеног рока доставио објашњењем у ком наводи: 
"У понуди смо навели рок испоруке 0 дана, а под тим смо подразумевали испоруку истог дана кад добијемо наруџбеницу за 
испоруку." 
 
Понуђач је доставио понуду која је прихватљива, односно не постоје основи за искључење привредног субјекта, испуњава 
критеријуме за квалитативни избор, испуњава захтеве и услове у вези са предметом набавке и техничком спецификацијом.  

  

 



 

 

Број партије 2 

Назив партије Буково дрво 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ ДА НЕ 560.500,00 616.550,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У складу са чланом 142. Закона о јавним набавкама наручилац је понуђачу упутио  Захтев за додатним објашњењем у ком се наводи :  
"У понуди коју сте доставили, за партију број 2: буково дрво, навели сте да је рок испоруке 0 (нула) дана. Потребно је да нам 
прецизирате шта подразумевате под тим да је рок испоруке 0 (нула) дана. Потребно је да објашњење доставите до 23.03.2021. 
године." 
 
Понуђач је до наведеног рока доставио објашњењем у ком наводи: 
"У понуди смо навели рок испоруке 0 дана, а под тим смо подразумевали испоруку истог дана кад добијемо наруџбеницу за 
испоруку." 
 
Понуђач је доставио понуду која је прихватљива, односно не постоје основи за искључење привредног субјекта, испуњава 
критеријуме за квалитативни избор, испуњава захтеве и услове у вези са предметом набавке и техничком спецификацијом.  

  

Број партије 3 

Назив партије Пелет 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ ДА НЕ 293.860,00 323.246,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У складу са чланом 142. Закона о јавним набавкама наручилац је понуђачу упутио  Захтев за додатним објашњењем у ком се наводи :  
"У понуди коју сте доставили, за партију број 3: пелет, навели сте да је рок испоруке 0 (нула) дана. Потребно је да нам прецизирате 
шта подразумевате под тим да је рок испоруке 0 (нула) дана. Потребно је да објашњење доставите до 23.03.2021. године."  
 
Понуђач је до наведеног рока доставио објашњењем у ком наводи: 
"У понуди смо навели рок испоруке 0 дана, а под тим смо подразумевали испоруку истог дана кад добијемо наруџбеницу за 
испоруку." 
 
Понуђач је доставио понуду која је прихватљива, односно не постоје основи за искључење привредног субјекта, испуњава 
критеријуме за квалитативни избор, испуњава захтеве и услове у вези са предметом набавке и техничком спецификацијом.  

   

   

Број партије 1 

Назив партије Угаљ 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

    

 



 

 

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ 1 Цена понуде: 2.097.350,00 РСД ДА 
 

  

    

Образложење избора 
 

Понуђач је доставио понуду која је прихватљива, односно не постоје основи за искључење привредног субјекта, 
испуњава критеријуме за квалитативни избор, испуњава захтеве и услове у вези са предметом набавке и техничком спецификацијом 
и његова понуда је економски најповољнија. 

 

  

    
 

Број партије 2 

Назив партије Буково дрво 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ 1 Цена понуде: 560.500,00 РСД ДА 
 

  

    

Образложење избора 
 

Понуђач је доставио понуду која је прихватљива, односно не постоје основи за искључење привредног субјекта, испуњава 
критеријуме за квалитативни избор, испуњава захтеве и услове у вези са предметом набавке и техничком спецификацијом и 
његова понуда је економски најповољнија. 

 

  

    
 



 

 

Број партије 3 

Назив партије Пелет 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

СЛАВА - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ 1 Цена понуде: 293.860,00 РСД ДА 
 

  

    

Образложење избора 
 

Понуђач је доставио понуду која је прихватљива, односно не постоје основи за искључење привредног субјекта, испуњава 
критеријуме за квалитативни избор, испуњава захтеве и услове у вези са предметом набавке и техничком спецификацијом и 
његова понуда је економски најповољнија. 

 

  

    
  

   



 

 

Ппнуђач је дпставип ппнуду кпја је прихватљива, пднпснп не ппстпје пснпви за искључеое привреднпг субјекта, испуоава 

критеријуме за квалитативни избпр, испуоава захтеве и услпве у вези са предметпм набавке и техничкпм спецификацијпм и 
оегпва ппнуда је екпнпмски најппвпљнија. 

 

Упутство о правом средству: 

Прптив пве пдлуке, ппнуђач мпже да ппднесе захтев за заштиту права у рпку пд десет дана пд дана пбјављиваоа на 
Ппрталу јавних набавки у складу са пдредбама Закпна п јавним набавкама („Службени гласник“, брпј 91/19) 


