
НАРУЧИЛАЦ: 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ 

Чајетина, Књаза Милоша 6 

Број : 97 

31. јануар 2020. године 

Ч а ј е т и н а 

 

Директор Предшколске установе „Радост“ Чајетина, као овлашћено лице наручиоца,  на основу члана 

108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за 

јавне набавке број 96 од  31. јануара 2020. године, у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара-

лож уља „екстра лако“ евро ел, ЈНМВ број 03/2020, доноси 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

У поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара – лож уља екстра лако „евро ел“, ЈНМВ 

03/2020, уговор о јавној набавци се додељује понуђачу  „Кнез петрол“ д.о.о. Земун, Царице Јелене 28, на износ 

од 3.791.666,67 дин. без ПДВ-а, на основу члана 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/15 и 68/15). 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 46/1 од 21. јануара 2020. године, 

наручилац је покренуо поступак јавне набавке мале вредности, за набавку добара- лож уља ЈНМВ број 03/2020.  

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију 

на Порталу јавних набавки 21. јануара 2020. године 
 Истовремено, позив за подношење понуда и конкурсна документација су  јавно објављени на званичном 

сајту наручиоца.   
Благовремено, до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца су стигле  4 понуде. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда број 96 од 31. јануара  2020.године, Комисија за јавне набавке је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке: добра –лож уље „екстра лако“ евро ел. 

Редни број јавне набавке: ЈНМВ 03/2020. 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 5.000.000,00динара, без обрачунатог пореза  на додату 

вредност. 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: економска класификација 421220. 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 5.000.000,00 динара, без обрачунатог пореза  на додату 

вредност. 

 

1. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 

Датум и час пријема 

понуде 

„Нис“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 

12. 

65 27.01.2020. у 1000 h 

„Еуро Мотус“ д.о.о. Београд, 

Дубровачка 14/4. 

72 28.01.2020. у 0923 h 

„Милетић Петрол“ д.о.о. Јагодина 75 28.01.2020. у 0930 h 

„Кнез петрол“ д.о.о. Земун, Царице 

Јелене 28. 

84 29.01.2020. у 0930 h 



 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Назив/име понуђача чија је понуда 

одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена/у 

динарима без ПДВ 

/ / / 

 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

Ранг листа понуђача: 

 

               Назив понуђача Понуђена цена, без 

ПДВ-а 

1. „Кнез петрол“ д.о.о. Земун, Царице 

Јелене 28. 

3.791.666,67 

2. „Еуро Мотус“ д.о.о. Београд, 

Дубровачка 14/4. 

4.181.800,00 

3. „Милетић Петрол“ д.о.о. Јагодина 4.305.000,00 

4. „Нис“ а.д. Нови Сад, Народног 

фронта 12. 

4.337.200,00 

 

Комисија је након стручне оцене понуда  констатовала да уговор треба доделити понуђачу: „Кнез 

петрол“ д.о.о. Земун, Царице Јелене 28, на износ од 3.791.666,67 дин. без ПДВ-а, на основу члана 107. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15). 

Директор Предшколске установе „Радост“ Чајетина је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и 

донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против ове одлуке понуђач може  поднети захтев за заштиту 

права, у року од 5 дана од дана пријема исте, на основу члана 149. Закона о јавним набавкама.  

 

Доставити:                 Директор  

-понуђачима           Предшколске установе „Радост“ 

-у предмет                           __________________________ 

                      Јелена Митрашиновић Брашанац 

    

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                      

 


