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Наручилац: Црвени крст Србије-Црвени крст Прокупље                                                                                                          

Адреса: Трг Топличких јунака бр. 16                                                                                                                          

Место:   Прокупље                                                                                                                                                                            

Број  одлуке: 72                                                                                                                                                                    

Датум: 25.02.2015. године 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон),  доносим                                                                                                                             

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у  поступку јавне набавке мале вредности                                                                                     

НАБАВКА ОГРЕВНО ДРВО ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ГРАЂАНЕ ЈН бр. 3-Д/МВ-15 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  понуђачу С.Р. „Дрвопродукт“ Власонтице са седиштем у ул. 
Манастириште б.б.,     чија је понуда број: 09/2016 од  23.02.2016 године, код наручиоца 
заведена под бројем: 63  дана  24.02.2016 године благовремена, одговарајућа  прихватљива и 

повољнa. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 71 од 25.02.2016 године који је сачинила 
Комисија за јавну набавку образована решењем број: 39.  од 12.02.2016 године.  

                                                                             О б р а з л о ж е њ е                                                                                                                             
Наручилац је дана 12.02.2016  године донео Одлуку број 3. о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности број 3-Д/МВ-16.                                                                                                                                      

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, дана 12.02.2016 године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 
65 од 24.022016 године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила 

Извештај о стручној оцени понуда број 71 од 25.02.2016 године који је наручилац усвојио. 

 1. Предмет  јавне набавке су  ДОБРА – Набавка огревног дрвета за социјално угрожене грађане ЈН 

бр.  3-Д/МВ-16                                                                                                                                                                                    

Назив и ознака из општег речника набавке:  0341300 –  Огревно дрво.                                                                                                                                       

2. Јавна набавка  добара  је евидентирана под редним бројем 3.  за  2016 годину.                                  

3. Средства за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена  финансијским планом Црвеног крста 
Прокупље, плаћање са конта  51140 – огревно дрво                                                                                                  

4.Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015 годину бр. 28/1 од 11.02.2016 године, у Табели  

Добра, на страни 1, под редним бројем 1.1.3.                                                                                                                      

5. Процењена вредност јавне набавке 1.636.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.800.000,00 са 
ПДВ-ом.                                                              

6. Оступање од плана јавних набавки са образложењем: нема оступања од плана.       
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7. Разлози и околности које оправдавају  примену поступка: збир свих сродних набавки на 

годишњем нивоу  су  испод лимита од 5.000.000,00 динара.     

8.Основни подаци о понуђачима који су поднели понуду: У поступку јавне набавке је учествовао је 
3 три) понуђача.  

Понуђач бр.1 

Бр. 
понуде 

Назив и седиште понуђача, матични број, пиб, законски заступник Датум 
пријема 

Час 
пријема 

57 “Златан про“ Горња Драгања, Прокупље; матични број: 
60898405; ПИБ: 105263587; законски заступник, Мрдаковић 
Златан; 

23.02.2016 9:36 

Понуда поднета: самостално                                                                                                                                             
Јединчна цена без ПДВ-а:  4.090,00  динара                                                                                                              
Укупна  цена без ПДВ-а: 1.636.000,00  динара                                                                                                               
Тражени аванс: 25%                                                                                                                                                            

Рок важења понуде: 60  дана 

Понуђач бр.2 

Бр. 
понуде 

Назив и седиште понуђача, матични број, пиб, законски заступник Датум 
пријема 

Час 
пријема 

63 С.Р. „Дрвопродукт“ са седиштем у Власонтинцу , Манастириште б.б. 
Матични бр: 61146768; ПИБ: 106722512; законски заступник Драган 
Милосављевић; 

24.02.2016 09:48 

Понуда поднета: самостално                                                                                                                                             
Јединична цена без ПДВ-а:         3.790,00  динара                                                                                                              
Укупна цена без  ПДВ-а:       1.516.000,00  динара                                                                                                      
Тражени аванс 25%                                                                                                                                                                
Рок важења понуде: 70  дана 

9. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:                             
Понуда бр. 62. Небојше Михајловића одбијена је из разлога што нема доказе о испуњеност 
додатног услова дефинисане чл. 76 Закона. Понуђач је требао да достави доказ за технички 
капацитет,  очитана електронска саобраћајна дозвола или фотокопија уговор о закупу или други 
акт на основу кога користи возило уколико возило није у власништву понуђача. (Члан 106 став 2. 

Закона) 

Бр. 
понуде 

Назив и седиште понуђача, матични број, пиб, законски заступник Датум 
пријема 

Час 
пријема 

62 Небојша Михајловић село Барлово Куршумлија; матични 
број:2510986733510;  законски заступник, Небојша Михајловић; 

24.02.2016 09:54 

Понуда поднета: самостално                                                                                                                                             
Јединична цена без ПДВ-а:  3.800,00  динара                                                                                                              
Укупна  цена без ПДВ-а: 1.520.000,00  динара                                                                                                              
Тражени аванс: 25%                                                                                                                                                            
Рок важења понуде: 60  дана 
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10.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Ранг листа понуђача прихватљивих понуда применом критерујума  најнижа понуђена цена   

Бр.пон Назив понуђача Јединична цена је без 
ПДВ-а 

Укупна цена без ПДВ-а 

63 С.Р. „Дрвопродукт“ са седиштем у 
Власонтинцу 

3.790,00 1.516.000,00 

57 „Златан про“ са седиштем у Г. Драгањи 
Прокупље 

4.090,00   1.667.600,00   

 

11. Понуђач  којим се додељује уговор 

Комисија за јавну набавку констатује да је  понуда бр. 09/2016 од 23.02.2016, понуђача                          

С.Р. „Дрвопродукт“  са седиштем у Власонтинцу Манастириште б.б.   код наручиоца заведена  

под бројем 63 од 24.02.2016 године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнa те 

предлаже наручиоцу да њему додели  уговор. 

Понуђач је навео да ће јавну набавку извшити самостално. 

Поука о правном леку:                                                                                                                                                       

Против ове одлуке, може да се поднесе захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве 

одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу , а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Поступак заштите 

права регулисано је чл.148-156 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 

и 68/2015) 

 

Наомена:                                                                                                                Секретар                         

Објавити на порталу јавних набавки                                       Душица Динић, дипл.психолог                                        

и на интернет страници наручиоца у                                                                                                                                                    

року од три дана, од дана доношења.                                     

 


