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 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.1275 од 11.04.2017.године, 

доноси се 
 

 

О Д Л У К А 

о додели уговора   

 

 У јавној набавци добара - горива за службена возила, бира се као најповољнија, једина 

приспела понуда, која испуњава све потребне услове на основу доказа достављених уз понуду у 

складу са захтевимa из Позива за подношења понуда, понуда понуђача „НИС“ а.д. Нови Сад, 

са седиштем у ул. Народног фронта 12, Нови Сад - служба корпоративне продаје за регион 

Ниш, Булевар 12. фебруар 157 Ниш, матични број:20084693, ПИБ 104052135, заведена код 

наручиоца под бр. 1260 од 11.04.2017.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом 

уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара. 

 

Образложење 
 

     На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1124 од 

03.04.2017.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара у поступку 

јавне набавке мале вредности.  

 

1) Набавку: горива за службена возила 

 

 Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности по јавном 

позиву наручиоца Дома ученика средњих школа Зајечар, објављеном дана 03.04.2017.године, на 

Порталу јавних набавки, интернет адреса: http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници 

Наручиоца: http://www.internatza.edu.rs/ 

 

2) Процењена вредност јавне набавке износи 666.666,67 динара без ПДВ-а. 

 

3) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 

 

Рок за подношења понуда: 11.04.2017. године до 11:00 часова. 

За спровођење предметне јавне набавке именована је комисија. 

Јавно отварања понуда обављено је у просторијама Дому ученика средњих школа Зајечар, 

ул.Скопљанска бб, дана 11.04.2017. године, у 12 часова. 

 

4) Отварању понуда присуствовали су доле наведени представници понуђача који су поднели 

пуномоћја: 

/ 

 

5) Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: нема 

 

6) Мишљење Комисије за јавну набавку у случају неуобичајено ниске цене: нема 

 

7) Начин примене методологије доделе пондера: 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.internatza.edu.rs/
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Дана 11.04.2017.године, Комисија за јавну набавку мале вредности - горива за службена возила 

број 05/2017 констатовала је да је приспела само једна понуда која испуњава све потребне 

услове на основу доказа достављених уз понуду у складу са захтевимa из Позива за подношења 

понуда. 

 

8) На основу оцене понуде, спроведене у складу са конкурсном документацијом, Комисија за 

јавну набавку предлаже да се уговор додели понуђачу: 

„НИС“ а.д. Нови Сад, са седиштем у ул. Народног фронта 12, Нови Сад - служба 

корпоративне продаје за регион Ниш, Булевар 12. фебруар 157 Ниш, матични 

број:20084693, ПИБ 104052135, 

уз следеће услове: 
Назив или шифра понуђача: НИС а.д. Нови Сад 

Број под којим је понуда заведена: 1260 

Укупна понуђена цена EВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 98 + 

ЕВРО ДИЗЕЛ са адитивима без ПДВ-а и са ПДВ-ом: 

582.495,00 динара без ПДВ-а 

698.994,00 динара са ПДВ-ом 

Рок и начин плаћања: Понуђач је у обавези да Наручиоцу обезбеди 

компанијске дебитне картице путем којих ће се 

гориво преузимати на продајним местима 

понуђача, па ће се сходно томе и плаћање вршити 

авансно, на основу предрачуна/профактуре коју на 

захтев Наручиоца издаје понуђач, сукцесивно 

према потребама и динамици Наручиоца у току 

важења уговора 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде 

 

Понуђач ће самостално извршити испоруку без ангажовања подизвођача. 

 

У складу са предлогом Комисије за јавну набавку мале вредности 05/2017 - гориво за службена 

возила, донета је Одлука као у диспозитиву.  

  

Одлуку о избору најповољније понуде објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници Дома у року од три дана од дана доношења одлуке. 

 

Правна поука: Захтев за заштиту права може се поднети у року од пет дана од дана објављивања 

  Одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 

 

 

 

 


