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Предшколска установа „Наша радост“Лучани 

Број 178-10 

Датум  22.02.2016. год. 

Радничка бб, 32240 Лучани 

Тел/факс: 032/817-339 

Email: vrticlucani@mts.rs 

 

 

 На основу члана 118. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) и члана 26. Став 5. Правилника о ближем уређењу јавних набавки у оквиру 

Предшколске установе „Наша радост“ Лучани, објављује се  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 1/16 

„Набавка угља за потребе Предшколске установе „Наша радост“ Лучани 

за 2016. годину  

 

 

Наручилац: Предшколска установа „Наша радост“ Лучани 

Радничка бб, 32240 Лучани 

ПИБ 101266502 

МБ 07151896 

Тел/факс: 032/817-339 

Email: vrticlucani@open.telekom.rs 

 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  

 

Предмет јавне набавке је:Набавка угља за потребе Предшколске установе „Наша 

радост“ Лучани за 2016. годину. 

 

Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 09111100- Угаљ 

 

Јавна набавка се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама, у поступку мале 

вредности. 

 

2. Наручилац је дана 03.02.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности број 178-1/16 од 03.02.2016. године за Набавку угља за потребе 

Предшколске установе „Наша радост“ Лучани за 2016. годину.  

 Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом објављен је на 

Порталу јавних набавки 03.02.2016. године и по спроведеном поступку у складу са 

Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) донета је 
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Одлука о додели уговора (број 178-8 од 12.02.2016. године), којом је уговор додељен 

понуђачу: 

 

- „GOOD WILL-WG“, Жоржа Клемансоа 19/IV, 11000 Београд 

 

3. Уговорена вредност набавке је: 763.200,00 дин. без ПДВ-а односно 915.840,00 дин. са 

ПДВ-ом 

 

4. У поступку јавне набавке благовремено су стигле 3 понуде, колико их је било и укупно, 

и две су биле исправне, а једна је одбијена као неприхватљива из разлога образложених у 

Одлуци. 

Највиша понуђена цена је била 769.600,00 дин. без ПДВ-а, а најнижа, која је и 

прихваћена 763.200,00 дин. без обрачунатог пореза на додату вредност. 

 

5. Критеријум за закључење уговора је најнижа понуђена цена. 

 

6. Уговор је потписан и заведен код Наручиоца под редним бројем 178-9/16 од 18.02.2016. 

год., а код изабраног Понуђача под бројем 23-02-Т/16 од 18.02.2016. године а који се 

датум узима за време закључења уговора (уговор се сматра потписаним кад га потпишу 

обе уговорне стране). 

 

7. Датум закључења уговора је 18.02.2016. године.  

 

    Период важења уговора је од момента закључења уговора до 31.12.2016. године. 

 

8. Набавка и испорука предметних добара ће се извршавати сукцесивно, на основу 

писаног захтева Наручиоца, према динамици и количини коју одреди Наручилац.  

 

 

 

 

 

 

          Директор 

                       Љиљана Дмитрић 

 

 


