
 

Наручилац 

 

Адреса 

 

Место 

 

Број одлуке 

 

Датум 

 

 

                На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), наручилац доноси 

                                                             

                                                                   О Д Л У К У 

                                                               о додели уговора 

 

 

               I. У поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – нафтни 

деривати, ЈНМВ број 1/2017  додељује се уговор следећим понуђачима: 

 

  ПАРТИЈА 1: 

 

„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д. Народног фронта 12, Нови Сад 

 

ПАРТИЈА 2: 

 

СОКОЛИЦА ПЕТРОЛ д.о.о. Село Грабовац Општина Звечан 

 

 

   II.  Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 Наручилац је дана 10.03.2017. године донео одлуку број 06-267 о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности – набавка добара нафтни деривати за службена 

возила (шифра 09100000 - горива), број ЈНМВ 1/2017. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 13.03.2017. 

године, а 20.03.2017. године објављено је обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда. 

 До истека рока 27.03.2017. год. до 12,00h на адресу наручиоца пристигла је по 

једна понуда за сваку партију. Након отварања понуда Комисија за јавне набавке 

приступила је стручној оцени понуда и саставила извештај о томе. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 06-267/8 од 27.03.2017. године 

констатовано је следеће: 

 

 ЈП „Мрежа-Мост 

 Михајла Пупина бр.2 

 Београд 

  

  06-267/9 

 

  31.03.2017. 



1. Врста предмета јавне набавке: 

 

 

Добра         

 

Услуге 

 

Радови  

2.  

 

Предмет јавне набавке Набавка добара – гориво (09100000) 

Редни број јавне набавке 1/2017 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ)  Партија 1                                        

 

 430.000,00 динара                                                                              

 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ)  Партија 2                                        

 

 2.286.000,00 динара                                                                              

 

 

 

3. Укупан број поднетих понуда (партија 1): једна 
 

                                                          Назив/име понуђача                                                   

Број понуде        Благовремене понуде           Неблаговремене понуде 

    06-267/5 

 

НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ 

А.Д. Нови Сад 

  

                            / 

 

Укупан број поднетих понуда (партија 2): једна 

 

 

                                                          Назив/име понуђача 

Број понуде Благовремене понуде           Неблаговремене понуде 

 

   06-267/6 

  СОКОЛИЦА ПЕТРОЛ д.о.о. 

  Село Грабовац Општина Звечан 

 

  

                            / 

 

 

 

1. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање: нема 
 

 

2. Критеријум за оцењивање понуде је“економски најповољнија понуда“. 

(партија 1) 

 

a) Ранг листа понуђача применом критеријума „економски најповољнија понуда“: 

 

1. Елемент критеријума: најнижа понуђена цена: 70 пондера; 

2. Елемент критеријума: распрострањеност продајних објеката: 30 пондера 

 

  X 

 

 



           Елементи  

           критеријума 

Назив  

понуђача  

Елемент 

критеријума 

 

              1 

 

Елемент  

критеријума 

 

               2 

Укупно пондера 

НИС А.Д. Нови Сад              70               30             100 

 

 

      б)  Ранг листа понуђача применом критеријума „најнижа понуђена цена“ (партија 

2): 

 

Назив или име понуђача Понуђена цена без ПДВ Понуђена цена са ПДВ 

Соколица Петрол д.о.о.     1.908.000,00 динара  2.289.600,00 динара 

 

 

3. Назив, односно име понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија: 

 

Комисија је после стручне оцене понуда предлажила наручиоцу да се уговор о 

јавној набавци  додели понуђачима: 

 

ПАРТИЈА 1: 

 

 „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д. Народног фронта 12, Нови Сад за 

понуду број Pro612000/iz-do/004356 oд 21.03.2017. године. 

 

ПАРТИЈА 2: 

 

СОКОЛИЦА ПЕТРОЛ д.о.о. Село Грабовац Општина Звечан,  за  понуду бр.    

5/17 од 23.03.2017. године. 

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

                      

Да  Не 

 

 

 

               Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне 

набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора 

којом се уговор о јавној набавци додељује понуђачима:  

 

 

ПАРТИЈА 1: 

 

НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. Народног фронта 12, Нови Сад, за 

понуду број Pro612000/iz-do/003655 oд 17.03.2016. године. 

 

 

 

  

X 



ПАРТИЈА 2: 

 

СОКОЛИЦА ПЕТРОЛ д.о.о. Село Грабовац Општина Звечан,  за  понуду бр.    

5/17 од 23.03.2017. године. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:                                            

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

5 дана од дана њеног објављивања на порталу јавних набавки. Захтев се подноси 

наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи 

елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева 

дужан је да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-

06, у износу од 60.000 динара (сходно члану 156. ЗЈН-а). 

 

НАПОМЕНА: 

У складу са одредбама члана 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним 

набавкама, наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда. 

 

 

 

                                                                                                                        НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                                         в.д. директора 

 

                                                                                                                  __________________ 

                                                                                                                     Слађана Иванчевић 

 

 


