
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОСНОВНА ШКОЛА“ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ“ 

ЕЧКА 

БРОЈ:46 

 ДАТУМ:14.02.2017. године 

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

14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 45-1/17 од 13.02.2017. године, 

доносим  

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Добра-гасног уља за грејање школе(лож уље) 

Јавна набавка мале вредности број.1.1.1/2017 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  понуђачу  ДОО ГАМА ГАС ОИЛ,  Саве Ковачевића бб, 23211 Клек који 

подноси заједничку понуду са „Кнез Петрол“ доо Батајница, Царице Јелене 28,  код наручиоца 

заведена под бројем  44/17 од  10.02.2017. године. 

 

Усваја се Извештај о стручној оцени  понуда број 45-1/17 од  13.02.2017. године  коју је сачинила 

Комисија за јавну набавку образована решењем број 23-1/17 од 26.01.2017. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 26.01.2017. године донео Одлуку дел.бр. 23/17 о покретању поступка јавне 

набавке 1.1.1/2017. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници 

наручиоца дана 02.02.2017. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 

број 45/17 од 10.02.2017. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 45-1/17 од 13.02.2017. године. 

У поступку доношења одлуке о додели уговора, на основу увида у целокупну документацију 

предметне јавне набавке, а нарочито у понуде понуђача, односно наведени Записник и 

извештај Комисије за јавну набавку, директор наручиоца је утврдио следеће чињенично стање: 

1.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добра – гасног уља за грејање 

школе (лож уље) – 09135100. 

Назив и ознака из општег речника набавки: лож уље 09135100. 

2.Процењена вредност јавне набавке: 3.866.666,67 динара без ПДВ-а. 

 

3. Основни подаци о понуђачима: 

 

 

У поступку јавне набавке учествовало је 4 понуђача и то: 

 

 

Р.бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште понуђача 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

1. 

 
38/17 

НИС АД 21000 Нови Сад, Народног 

фронта 12 
07.02.2017. 10,03h 

 

 

 



 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 3.270.620,00 динара 

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом: 3.924.860,00 динара 

 

Р.бр. 

 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште понуђача 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

2. 

 
41/17 

МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО 

ШАЛУДОВАЦ 
09.02.2017. 09,09h 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 3.263.660,00 динара 

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом: 3.916.392,00 динара 

 

 

Р.бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште понуђача 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

3. 

 
41-1/17 ЕУРО МОТУС ДОО БЕОГРАД 09.02.2017. 09,10h 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 3.294.980,00 динара 

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом: 3.953.976,00 динара 

 

 

Р.бр 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште 

понуђача 

 

Назив и 

седиште 

понуђача из 

заједничке 

понуде 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

4. 

 
44/17 ДОО ГАМА ГАС ОИЛ  

Кнез 

Петрол, 

Батајница, 

Царице 

Јелене 28 

10.02.2017. 10,45h 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 3.141.570,00 динара 

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом: 3.770.000,00 динара 

 

 

4. Стручна оцена понуде 

 

Вршећи стручну оцену понуђача Комисија на основу свог Записника о отварању понуда дел. 

бр. 45/17 од 10.02.2017. године и на основу поновног увида у предметне понуде наведених 

понуђача констатује следеће: 

 

1. ПОНУДА: НИС АД 21000 Нови Сад, Народног фронта 12 која је код наручиоца заведена 

под дел.бр. 38/17 од 07.02.2017. године  је благовремена, одговарајућа (испуњава све техничке 

спецификације), али није прихватљива, па се одбија из разлога што ограничава и условљава 

права наручиоца и то: 

1. У Понуди на страни 26 у Моделу уговора у члану 2. став 3. Текст који гласи: 

„Јединична цена дата у понуди бр. _____________ од __.__.2017. године, не може се 



мењати у првих 30 дана трајања уговора, односно ако је понуђач у понуди дао дужи 

рок, док исти траје по понуди.“ је прецртан; 

2. У понуди на страни 27 у Моделу уговора  у члану 3. став 6. текст који гласи:“Уколико 

понуђач није у могућности да наручиоцу испоруку изврши на уговорен начин и у 

уговореном року, дужан је да о томе обавести наручиоца у року од једног дана по 

пријему поруџбе, те да у року од 10 дана у свом трошку обезбеди адекватну испоруку 

од другог добављача“- је прецртан. 

Иначе, укупна понуђена цена овог понуђача без ПДВ-а је: 3.270.620,00 динара, односно 

укупна понуђена цена са ПДВ-ом је: 3.924.860,00 динара и не прелази износ процењене 

вредности јавне набавке.   

 

2.ПОНУДА: Милетић Петрол доо Шалудовац, која је код наручиоца заведена под дел. бр. 

41/17 од 09.02.2017. године  је благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда, а укупна 

понуђена цена овог понуђача без ПДВ-а је: 3.263.660,00 динара, односно укупна понуђена 

цена са ПДВ–ом је: 3.916.392,00 динара и не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке. 

 

3.ПОНУДА: Еуро Мотус доо Београд, која је код наручиоца заведена под дел.бр. 41-1/17 од 

10.02.2017. године је благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда, а укупна понуђена 

цена овог понуђача је 3.294.980,00 динара без ПДВ-а, односно укупна понуђена цена са ПДВ-

ом је: 3.953.976,00 динара и не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

4.ПОНУДА: Доо Гама Гас Оил, С. Ковачевића ББ, Клек је поднео заједничку понуду са „Кнез 

Петрол“ доо Батајница, Царице Јелене 28 на основу Споразума о подношењу заједничке 

понуде за јавну набавку добара  - гасно уље екстра лако евро ел број 120/јн од 07.02.2017. 

године. Понуда  која је  код наручиоца заведена под редним бројем 44/17 од 10.02.2017. 

године је благовремена, одговарајућа и прихватљива, а укупна понуђена цена овог понуђача је 

3.141.570,00 динара без ПДВ-а, односно укупна понуђена цена са ПДВ-ом је 3.770.000,00 

динара и не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

5. Ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали 

подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима 

обезбеди конкуренција у поступку: нема. 

 

6. Ако су све наведене понуде неодговарајуће или неприхватљиве, мишљење комисије о 

разлозима који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена 

процењена вредност: нема. 

 

7. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који 

је утврђена та цена: нема. 

 

8. Критеријум за доделу уговора: Као критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање 

понуде утврђен је критеријум: најнижа понуђена цена. 

 

8.1  Начин примене методологије за доделу пондера: да су две или више понуда имале исту 

најнижу понуђену цену, као најповољнија би била изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио краћи рок испоруке. 

 

 

 



 

 

РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

ДОО ГАМА ГАС ОИЛ 
С.КОВАЧЕВИЋА ББ КЛЕК 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 3.141.570,00 ДИНАРА 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 3.770.000,00 ДИНАРА 

 
„МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО“ 
ШАЛУДОВАЦ 
35254 ПОПОВАЦ 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 3.263.660,00 ДИНАРА 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 3.916.392,00 ДИНАРА 

 
„ЕУРО МОТУС“ДОО 
ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА  145, 11000 БЕОГРАД 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 3.294.980,00 ДИНАРА 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 3.953.976,00 ДИНАРА 

 

9.  На  основу изнетог, Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача ДОО ГАМА 

ГАС ОИЛ, Саве Ковачевића бб, 23211 Клек који подноси заједничку понуду са „Кнез Петрол“ 

доо, Батајница, заведена под бројем 44/17 и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели 

уговор. 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца  у року од три дана од дана доношења. 

 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а копију 

истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

 

                                                                                                               ДИРЕКТОР 

 

                                                                                            БУГАР МАРИНЕЛ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


