
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“                      

БРОЈ: I-125-6/16 

ДАНА: 07.07.2016. године        

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н 

Цара Душана 80/а 

Телефон/факс: 023/566-208 

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

бр.124/12, 14/15 и 68/15) - даље: Закон) и члана 138. став 4. тачка 13. Статута школе, 

доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступку јавне набавке мале вредности 

добра – гасног уља за грејање школе (лож уље) 

Јавна набавка мале вредности бр.1.1.1/16 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ д.о.о Шалудовац, 

35254 Поповац, Параћин, чија је понуда дел.бр.1/596/2016 од 27.06.2016. године код 

наручиоца заведена под бројем: I-125/16-2 од 05.07.2016. године оцењена као 

најповољнија. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: I-125-5/15 од 06.07.2016. 

године који је сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: I-125-

2/16од 26.05.2016. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 26.05.2016. године донео Одлуку дел.бр.I-125/16 о покретању 

поступка јавне набавке број 1.1.1/16. 

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

страници наручиоца дана  27.06.2016. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 

отварању понуда број: I-125-4/15 од 06.07.2016. године, Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 

I-125-5/16 од 06.07.2016. године који директор наручиоца у целости усваја. 

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) – ЈН бр.1.1.1/16 

- Назив и ознака из Општег речника набавке: лож уље 09135100. 

 

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавни набавку: Средства 

за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена у Финансијском плану школе дел.бр.I-1/16  

од 29.01.2016. године у оквиру економске класификације конто 421224 а набавка је 

предвиђена у Годишњем плану јавних набавки за 2016. годину бр.I-5/16 од 26.02.2016. 

године, , у делу - ДОБРА, под редним бројем 1.1.1. 

- Јавна набавка добара је евидентирана под редним бројем 1.1.1/16  за 2016. годину. 
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3. Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке износи 

1.366.670,00 динара без ПДВ-а.  

 

4. Одступања од плана набавки са образложењем: ____________ нема _______________ 

5. Разлози и околности које оправдавају примену поступка (ако је спроведен поступак 

који није отворен или рестриктивни поступак):______________ нема их _____________ 

6. Основни подаци о наручиоцу са којим се поступак јавне набавке спроводи заједно у 

складу са чланом 50. Закона:________ не спроводи се заједнички поступак  __________. 

 

7. Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке учествовало је 3 понуђача и то: 

7.1. – 1. ПОНУДА: ПОНУЂАЧЕВ дел.бр. ПРО733100/1-2-до/010520 од 27.06.2016. године: 

Р. 

бр.  

6. Број под  

којим је  

понуда 

заведена  

7. Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум  

пријема  

Час  

пријема  

1.   I-125/16-1 НИС АД 

21000 Нови Сад, Народног фронта 12 
04.07.2016. 11,55 

Понуда поднета: самостално 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 817.360,00 динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 980.800,00 динара 

Рок важења понуде: 30 дана. 

 

7.1. - 2. ПОНУДА: ПОНУЂАЧЕВ дел.бр.1/596/2016 од 27.06.2016. године: 

Р.  

бр.  

6. Број под  

којим је  

понуда 

заведена  

7. Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум  

пријема  

Час  

пријема  

2.   I-125/16-2 МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ д.о.о 

Шалудовац, 35254 Поповац, Параћин 

05.07.2016. 11,00 

Понуда поднета: самостално 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 769.760,00 динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 923.712,00 динара 

Рок важења понуде: 30 дана. 

 

7.1. - 3. ПОНУДА: ПОНУЂАЧЕВ дел.бр. 489/2016 од 30.06.2016. године: 

Р.  

бр.  

6. Број под  

којим је  

понуда 

заведена  

7. Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум  

пријема  

Час  

пријема  

3.   I-125/16-3  ЕУРО МОТУС ДОО 

11070 Београд, Војислава Илића 145 

05.07.2016. 11,02 

Понуда поднета: самостално 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 772.640,00 динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 927.168,00 динара 

Рок важења понуде: 30 дана. 
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8. Стручна оцена понуда 

8.1. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 

понуда:  

Вршећи стручну оцену понуђача Комисија на основу свог записника о отварању понуда 

дел.бр.I-125-4/16 од 06.07.2016. године и на основу поновног увида у предметне понуде 

наведених понуђача констатовала је следеће: 

 

1. ПОНУДА: понуђачев дел.бр. PRO 611000/IZ-do/19045 од 14.09.2015. године, понуђача: 

НИС АД 21000 Нови Сад, Народног фронта 12 која је код наручиоца заведена под 

дел.бр.  I-125/16-1 од 04.07.2016. 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 27/31 у Моделу  уговора у члану 2. став 4. текст који гласи: 

„Јединична цена дата у понуди бр. ______________ од ___.___.2016. 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 у потпуности прецртан; 

2. У Понуди на страни 27/31 у Моделу  уговора у члану 2. став 5. текст који гласи: 

„по истеку наведеног рока.“ је прецртан; 

Иначе, укупна понуђена цена овог понуђача без ПДВ-а је: 817.360,00 динара, 

односно укупна понуђена цена са ПДВ-ом је: 980.800,00 динара и не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке. 

 

2. ПОНУДА, понуђачев дел.бр.1/596/2016 од 27.06.2016. године, понуђача: МИЛЕТИЋ 

ПЕТРОЛ д.о.о Шалудовац, 35254 Поповац, Параћин која је код наручиоца заведена под 

дел.бр  I-125/16-2 од 05.07.2016. године, је благовремена, одговарајућа и прихватљива 

понуда, а укупна понуђена цена овог понуђача без ПДВ-а је: 769.760,00 динара, 

односно укупна понуђена цена са ПДВ-ом је: 923.712,00 динара и не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке. 

 

3. ПОНУДА, понуђачев дел.бр. дел.бр. 489/2016 од 30.06.2016. године, понуђача: 

ЕУРО МОТУС ДОО 11000 Београд, Војислава Илића 145  која је код наручиоца 

заведена под дел.бр  I-125/16-3 од 05.07.2016. године, је благовремена, одговарајућа и 

прихватљива понуда, а укупна понуђена цена овог понуђача без ПДВ-а је: 772.640,00 

динара, односно укупна понуђена цена са ПДВ-ом је: 927.168,00 динара и не прелази 

износ процењене вредности јавне набавке. 

Комисија приликом стручне оцене понуда сагласно: 

-  члану 3. став 1. тачка 31, 32 и 33. Закона о јавним набавкама које гласе:  

„31) благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 

одређеном у позиву за подношење понуда;  

32) одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све техничке спецификације;  

33) прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке;“ и 

- тексту конкурсне документације на страни 10/31 који гласи: „Понуда се саставља тако 

што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који 

су уписани мимо образаца, или су нечитко попуњени, прецртавани, брисани и поново 

уписивани, неће се уважити и таква понуда ће се одбити .“  утврђује следеће: 
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- Благовремене понуде су:  

1. ПОНУДА: НИС АД Нови Сад; 

2. ПОНУДА: МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ д.о.о Шалудовац, 35254 Поповац, Параћин 

3. ПОНУДА: ЕУРО МОТУС ДОО Београд; 

 

- Одговарајуће понуде су:  

1. ПОНУДА: НИС АД Нови Сад; 

2. ПОНУДА: МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ д.о.о Шалудовац, 35254 Поповац, Параћин 

3. ПОНУДА: ЕУРО МОТУС ДОО Београд; 

 

- Одбијене понуде због разлога утврђених у конкурсној документацији су:  

1. ПОНУДА: НИС АД Нови Сад; 

 

- Одбијене понуде због битних недостатака по члану 106. закона су: 

  - нема -  

 

- Прихватљиве понуде су:  

2. ПОНУДА: МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ д.о.о Шалудовац, 35254 Поповац, Параћин 

3. ПОНУДА: ЕУРО МОТУС ДОО Београд; 

 

9. 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. 

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

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

одређена процењена вредност: нема. 

11. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин 

на који је утврђена та цена: нема. 

 

12. Критеријум за доделу уговора: Као критеријум за доделу уговора, односно за 

оцењивање понуде утврђен је критеријум: најнижа понуђена цена.  

12.1. Начин примене методологије за доделу пондера: Да су две или више понуда имале 

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

који је понудио краћи рок испоруке. 

 

13. Назив понуђача коме се додељује уговор: Комисија је констатовала да је понуда 

понуђача: МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ д.о.о Шалудовац, 35254 Поповац, Параћин, код 

наручиоца заведена под бројем: I-125/16-2 од 05.07.2016. године, благовремена, 

одговарајућа, прихватљива и најповољнија, па је предложила директору, који је усвојио 

предлог да се овом понуђачу додели уговор.  

13.1. Подизвођач: Понуђач набавку извршава самостално без помоћи подизвођача. 

 

 Оцењујући да је Комисија за јавну набавку спровела поступак отварања понуда, 

о томе сачинила записник, исти благовремено доставила понуђачима, те извршила 

стручну оцену понуда и исту доставила директору на разматрање, директор наручиоца 

је утврдио да је предметни поступак јавне набавке спроведен на начин и по поступку 

који је законом утврђен. 
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 На основу изнетог, уважавајући у свему Извештај о стручној оцени понуда број: 

I-125-5/16 од 06.07.2016. године који је сачинила Комисија за јавну набавку, директор 

је исти усвојио и одлучио као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев 

за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 

наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

 

 

Објавити у року од 3 дана од дана доношења: 

1. Портал јавних набавки 

2. Сајт школе 

3. а/а 

         Д И Р Е К Т О Р 

 

         Весна Мађаров 

 


