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ОШ „ Карађорђе Петровић“ 

Крушевица 

Дл. Бр. 103  

Дана : 07. 03. 2019. године         

      
 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке 
мале  вредности („Службени гласник РС“, бр. 68/15),  и извештаја Комисија за 
предметну јавну набавку 05. 03. 2019 године,  одговорно лице дана 07. 03. 2019. доноси 
 
    Одлуку о додели уговора 
 У поступку јавне набвке мале вредности услуге, бр. ЈН 1.2.1./19. Набавка 
услуге превоза додељује се понуђачина Заједничке понуде „ Влада М“ из Бољара и „ 
Батаевролине“ из Власотинце. 
 Одлуку објавити на Порталу јавних набвке код Управе за јавне набавке- 
Београд и интернет странице у року од три дана од дана њеног доношења. 
     
     О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 Наручилац: ОШ „ Карађорђе Петровић“ Крушевица. 
 Предмет јавне набавке: Превоз ученика и радника на релацији Бољаре – 

Црнатово и обрнуто, превоз ученика и радника на релацији Крушевица – Равни Дел и 
обрнуто, превоз ученика на релацији Круешвица – Било и обрнуто, превоз ученика на 
релацији Крушевица – махала Јарчевци и обрнуто 182 рада дана, превоз ученика на 
релаији Бољаре – Крушевица за предавања СУП-а 9 радна дана и превоз  раднице за 
подлеу хране  Крушевица –Бољаре 72 радна дана.  
 
 Датум отварања понуда: 28.02.2019. године са почетком у 08:15 сати.  
 Процењена вредност јавне набавке   је 837.000,00  динара без ПДВ-а. 
 Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности. 

 Позив  за подношење писмених понуда  објављен  је на порталу  јавне 
набавке дана 20. 02. 2019 године,  под следећим шифрама: 

-Јавна набвка 223801 у 14:09 сати 
-Позив за подношење понуда Шифра: 2223838 у 14:16 сати 
-Конкурсна документација Шифра: 2223884 у 14:31 сати 

 и на сајту школе . 
 Комисија је дана 28.02. 2019 године у прописаном и објављеном року за 

достављање писмених понуда у 08:15 сати приступила отварању приспелих понуда.  

 Благовремено тј. до рока одређеног у позиву за доставу понуда до 28.02.2019. 
године до 08:00 сати достављене  су  3 понуде.  

 Комисија за предметну јавну набавку у саставу Предраг Ранђеловић, Ана 
Цецић  и Драгољуб Трифуновић приступила је отварању понуда у 08:15 и 
констатовала: 

Благовремено до 28. 01.2019 до 08:00 пристигле су 3 понуде и то: 

Број под којим је Назив понуђача Датум Сат 
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понуда заведена пријема 

Бр. 89 
Заједничка понуда „Влада М“ и  „ 
Батаевролине“  

28.02.2019 07,44  

Бр. 90 
 Заједничка понуда „И & M Богдановић 
Транспорт“,  и „ Митић Н.Н. Транспорт“ 

28.02.2019 07,56 

          Бр.91 
Самостална радња за превоз путника за сечу 
превоз и продају огревног дрвета „ Неша“ 

28.02.2019 07,57 

 Отварању приспелих понуда присуствовли су следећи  понуђачи:  Иван 
Богдановић испред Заједничке понуде „ И& M Богдановић Транспорт“ и „Митић Н.Н. 
Транспорт“ и Ненад Марјановић, испред фирме СЗР за превоз путника, сечу, превоз и 
продају огревног дрвета „ Неша“ Комарица, 

 Других присутних лица није било. 

 Поступак отварања пристиглих понуда завршен је у  09,15 сати. 

 Критиријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена 

   АНАЛИЗА ПРИСТИГЛИХ ПОНУДА 

 На самом отварању приспелих понуда константовано је  да су достављене 
понуде са следећим условима: 

 Основни подаци о понуђачима: 

Ред. 
Број 

Број  
заведене 
понуде 

Назив  понуђача 

Понуђена цена  без 
ПДВ  у РСД 
УКУПНО 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 
Место 

пружања 

услуга 

Остали услови из понуде 

Рок 
важења 
понуде  

Рок 
пружа
ње 
услуга 

Рок 
плаћања 

1. 89 

Заједничка понуда 
„ „Влада М“  из 
Бољаре и         „ 
Батаеврлине“ из 
Власотинца  

Укупно понуђена 
цена без ПДВ-а 
829.150,00  динара, 
понуђачи нису у 
систему  ПДВ-а. 
 

Превоз ученика 
Бољаре-
Црнатово,прево
з ученика и 
радника 
Крушевица-
Равни Дел, 
превоз ученика 
Крушевица-
Било, превоз 
ученика 
Крушевица –
махала 
Јарчевци 182 
радна дана, 
превоз ученика 
Бољаре-
Крушевица 9 
рдна дана за 
предавање, 
превоз раднице 
за поделу хране  
од Крушевици 
до Бољаре и 
обрнуто 72 дана 
што је укупно  
81 радни дан за 
горре наведену 

60 дана 
 31. 12.      
2019. 

45 дана по 
испостави 
фактуре 
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релацију. 

2.     90 

Заједничка понуда 
„И&M Богдановић 
Транспорт, и „ 
Митић 
Н.Н.Транспорт“ 
д.о.о. 

Укупну понуђену 
цену без ПДВ.- а 
811.950,00 динара, 
понуђач није у 
систму ПДВ-а.  

Превоз учнеика  
Бољаре 

Црнатово и 
обрнуто, превоз 

радника и 
учника 

Крушевица- 
Равни Дел и 

обрнуто, превоз 
ученика 

Крушевица- 
Било и онрнуто, 

преовоз 
учнеика 

Крушевица- 
махала 

Јарчевци 182 
радна дана, 

преовз ученика  
за предавања 9 

радна дана 
Бољаре - 

Крушевица и 
обрнуто, превоз 

раднице за 
поделу хране 

релација 
Крушевица – 

Бољаре и 
обрнуто што је 

укупно 81 
радни дан 

60 дана 
31.12. 
2019. 

45 дана од 
испостве 
фактуре 

3. 91 

Самостална радња 
за превоз путника, 
за сечу, превоз и 
продају огревног 
дрвета „Неша“ 
Комарица 

Укупно понуђену  
цену понуђач је 
понудио 836.290,00 
динара без ПДВ-а, 
понуђач није у 
систему ПДВ-а.  

Превоз ученика 
Бољаре- 
Црнатово, 
превоз ученика 
и радника 
Крушевица- 
Равни Дел, 
превоз ученика 
Крушевица- 
Било, превоз 
ученка 
Крушевица – 
махала 
Јарчевци и 
обрнуто, превоз 
ученика за 
предавања 9 
радна дана од 
Бољаре до 
Крушевице и 
обрнуто и 
превоз раднице 
за поделу хране 
релација 
Крушевица – 
Бољаре и 
обрнуто 72 

60 
31.12.2
019 

45 дана од 
дана 

испотаве 
рачуна 
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рaдна дана  што  
је  укупно 81 
радни дан.за 
горе наведену 
релацију 

Комисија за предметну јавну набавку  констатовала је следеће: 

1. Заједничка понуда „Влада – М“ из Бољара и „ Батаевролине“ из 
Власотинце, дл. бр. 89. од 28. 02. 2019. године, благовремено је поднета и 
комплетна, укупно понуђена цена и то под редним бројем 1. за превоз 
ученика и радника школе 800.800,00 динара за 182 радна дана , и под редним 
бројем 2. за превоз раднице за поделу хране и превоз ученика за предавања 
које одржава СУП  понуђач је понудио укупну цену  28.350,00 динара за 81 
радни дан, што укупно понуђена цена износи  829.150,00 динара без ПДВ-
а, а на основу увида из дате заједничке понуде понуђачи нису у систему 
ПДВ-а, рок плаћања 45 дана од дана испоставе фактуре, рок важења понуде 
60 дана и рок пружања услуга  до 31.12.2019. године.  
Комисија за предметну јавну набавку размотрила је примедбе понуђача СЗР 
за превоз путника , сечу, превоз и продају огревног дрвета „ Неша- превоз“ 
Комарица, и сматра да су примедбе неосноване јер у колони без ПДВ-а 
тражена је укупна цена  вредност и понуде ( за прву примедбу). У моделу 
уговор члан 4  такође  стоји“ укупна цена по датој понди без ПДВ-а и са 
ПДВ-а“ па је и то једини разлог за неоснованости примедбе. 
Комисија је такође размотрила и другу примедбу дату од стране „Неша – 
Превоз“  Комарица, а то је  да понуђачи заједничке понуде  „Влада –М“ и      
„ Батаевролине“ немају потврду о вршењу превоза ученика и радника школе 
која је тражена као додатни услов. Примедба је неоснована из разлога што је 
комисија констатовала да таква потврда постоји у конкурсној документацији. 
Код Заједничке понуде члан 81.  Став 2.ЗЈН регулише „ сваки понуђач из 
групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1) 
до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац  
не одреди другојачије. 
Услов по члану 75 став. Тачка 5. ЗЈН код заједничке понуде мора да 
испуњава понуђач коме је поверено извршење уговора. 
Комисија за предметну јавну набавку није уочила недостатке и сматра да је 
понуда благовремена, комплетна и прихватљива. 

  
2. Заједничка понуда“ И & M  Транспорт“ из Бољаре, и „ Митић 

Н.Н.Транспорт“ д.о.о. дл. бр. 90.  од 28. 02. 2019. године, благовремено је 
поднета, понуђачи из заједничке понуде понудили укупну цену под тачку 1. 
за  превоз ученика и радника школе  791.700,00 динар  без  ПДВ-ом  за 182 
радна дана (туре)  и под тачку 2. за превоз раднице за поделу хране и превоз 
ученика за предавања  која одржава СУП  понудили укупну цену 20.250,00 
динара за 81 радни дан (тура) што  укупно понуђена цена износи  
811.950,00 дианра без  ПДВ-ом, а на основу увида из дате заједничке  
понуде понуђачи нису у систему ПДВ-а, рок плаћања 45 дана, рок важења 
понуде 60 дана и рок пружања услуге до 31.12. 2019. године. Примедба која 
је дата од стране понуђача „ Неша- превоз „ Комарица, а која се односи да у 
конкусној документации Заједничке понуде нема потврде о вршењу превоза 
ученика  и радника школе која је тражена као додатани услов од стране 
наручиоца, комисија је утврдила да потврда постоји у конкурсној 
докуметнацији. Код Заједничке понуде члан 81. Став 2 ЗЈН регулише „ сваки 
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понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
Став 1. Тачка1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим 
ако наручилац не одреди другојачије.  Примедба је неоснована. 
Комисија за предметну јавну набваку уочила је недостатак код заједничке 
понуде “  И & M Богдановић Транспорт“: Наручилац је на основу члана 26 
ЗЈН и члана 61, став 4 тачка 9 и у поглављу конкурсне документације – 
упутство понуђача како да сачини понуду, прописао начин  на који  понуда 
мора бити сачињена и у ставу 8 .  који гласи „ све стране модела уговора 
морају бити попуњени, док последња сатрана мора бити оверена печатом и 
потписана од одговорног лица  понуђача чиме потврђује да прихвата све 
елементе модела уговора. У истом поглављу  наведеног упутства  како да 
понуђачи сачине понуду став 9 гласи „ уколико понуђачи  не доставе  све 
тражене  доказе из дела конкурсне документације „ услови за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75 и 76 ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова“ и не достави све потребне обрасце и документа 
наведена у овом делу конкурсне документације таква понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива.  

 
     О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
  
 Заједничка понуда  „ И & M  Богдановић Транспорт“ из Бољаре и „ Митић 
Н.Н. Транспорт“ д.о.о., у конкурсној документацији садаржи један ( 1 )  бланко образац 
„Изјаве о независној понуди“ која није оверена печатом  и није потписана,  утврдила је 
комисија за предметну јавну набавку. 
 

3. Понуда Самостална радња за превоз путника, сечу, превоз и продају 
огревног дрвета „ Неша“ Комарица, дл. бр. 91 од 28. 02. 2019. године. 
Комисија за предметну јавну набавку констатовала   да је понуђач укупно 
понудио  цену под редним бројем  1. за превоз ученика и радника  датој у 
понуди 836.290 ,00 динара без  ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а, док 
под редним бројем   2  за превоз раднице за поделу хране и превоз ученика за 
предавања која одржава СУП на релацији Крушевица – Бољаре и обрнуто  
услуге превоза понуђач врши бесплатно,  рок плаћања 45 дана од дана 
испоставе рачуна, рок важења понуде 60 дана и рок пружања услуге 
31.12.2019. године и иста не садржи недостатке. Комисија сматра да је 
понуда СЗР „ за превоз путника и сечу, превоз и продају огревног дрвета „ 
Неша- Превоз „ благовремена и прихватљива.  

 
   Понуде које су одбијене и разлози  
  

Заједничке понуде  „ И & M  Богданови Транспорт“ и „ Митић 
Н.Н.Транспорт“ д. о.о. доставили су понуду са укупном понуђеном ценом без 
ПДВ-а 811.950,00 динара, а на основу увида у конкурсној документацији 
комисија је констатовала да  понуђачи нису у систему ПДВ-а, рок плаћања 
45 дана, рок важења понуде 60 дана, рок извршења услуге 31.12.2019.године, 
и иста је неприхватљива.  
Наручилац је на основу члана 26. ЗЈН и члана 61. став 4 тачка 9 и у поглављу  
упутство понуђача како да сачини понуду, прописао начин  на који  понуда 
мора бити сачињена и у ставу 8 .  који гласи „ све стране модела уговора 
морају бити попуњени, док последња сатрана мора бити оверена печатом и 
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потписана од одговрног лица  понуђача чиме потврђује да прихвата све 
елементе модела уговора. У поглављу  наведеног упутства  како да понуђачи 
сачине понуду став 9 гласи „ уколико понуђачи  не доставе  све тражене  
доказе из дела конкурсне документације „услови за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75 и 76 ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова“ и не достави све потребне обрасце и документа наведена у овом делу 
конкурсне документације таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Пониђачи из заједничке понуде „ И & M Богдановић Транспорт“ из 
Бољаре и „ Митић Н.Н. Транспорт“ д.о.о. из Братмиловце доствили су 
један ( 1 ) бланко  образац “изјаве о независној понуди  непотписан  и  
неоверен печатом те је понуда неприхватљива и иста се одбија. 
Комисија за предметну јавну набавку извршила је рангирање понуда које су 
благовремене и  прихватљиве   и то:  
1. понуда „ Влада – М“ и „ Батаевролине“  заједничка понуда,  и  
2. понуда  СЗР за превоз путника, сечу, превоз и продају огрвног дрвета „ 

Неша- превз“ Комарица, и сачинила следећу  
 
    Р А Н Г   Л И С Т У 
 
1. Заједничка понуда  понуђача „ Влада – М“ из Бољара, и „Батаевролине“ 

из Власотинца, освојила је прво место са укупном  понуђеном ценом од 
829.150,00 динара без ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а , рок 
плаћања 45 дана, рок важења понуде 60 дана рок извршења услуга 
31.12.2019. године, Понуда је благовремена, прихватљива. 

2. Понуда СЗР за превоз путника, сечу, првоз и продају огревног дрвета             
„  Неша – превоз“ Комарица, освојио је друго место са укупном 
понуђеном ценом од 836.290,00 динара без ПДВ-а понуђач није у 
систему ПДВ-а, рок плаћања 45 дана, рок важења понуде 60 дана рок 
извршења услуге 31.12. 2019. године. Понуда је комплетна и 
благовремена.     
Критеријум за оцењивање понуда „ најнижа понуђена цена“.Укупна 

понуђена цена је укпна понуђена вредност понуде без ПДВ-а. 

-најнижа укупна понуђена цена добија максималн бр. 100 пондера 

-остале  укупне понуђене цене се пондоришу формулом: 

Најнижа укупна понуђена цена *100 

Укупно понуђена цена  

 Након вредновања понуда, комисија за предметну јавну набавку је сачинила 
следећу ранг листу: 

- Понуда под редним бројем  1. Заједничка понуда „Влада – М“ из Бољаре и „ 
Батаевролине“ из Влсотинце, освојили су прво место и 100,00 бодова, са укупно 
понуђеном ценом од 829.150,00 динара без ПДВ-а по датој понуди, рок плаћања 
45 дана, рок важења понуде 60 дана, рок пружање услуга 31. 12. 2019. Године. 
Понуђчи нису у систему ПДВ.а 

Понуда је комплетна и благовремена. 

- Понуда СЗР за превоз путника, сечу, превоз и продају огревног дрвета 
под редним бројем 3. „Неша“  Комарица, освојио је друго место и 99,146 
бодова,  829,150 динара најнижа понуђена ценаи * 100 :  836.290 динара , 
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понуђена цена понуђача чија се понуда вреднује = 99,146 бодова, рок  
плаћања 45 дана, рок важења понуде 60 дана, рок извршења уговора 
31.12. 2019. године. 

Из свега напред наведеног Комисија за предметну јавну набавку , 
предлаже одговорном лицу да донесе Одлуку о додели уговора 
понуђачима Заједничке понуде „ Влада М „ из Бољара и „Батаевролине „ 
из Власотинце, који су понудили укупну цену по датој понуди 829. 150,00 
динара, без ПДВ-а понудђачи нису у систему ПДВ-а, рок плаћања 45 дана 
од дана издавања фактуре, рок важења понуде 60 дана рок извршења 
услуга до 31. 12. 2019. Године. Понуда је благовремена и комплетна. 

 

У Крушевици, 07.03. 2019. Г.                                                    Диркетор школе 

               Драгослав Светозаревић 


