
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“                      

БРОЈ: I-103-6/20 

ДАНА: 08.06.2020. 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 74. став 2. тачка 26. 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.1.1.1/20 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу ДОО ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК са ДОО КНЕЗ 

ПЕТРОЛ ЗЕМУН – БАТАЈНИЦА чија је понуда дел.бр. 51 од. 29.05.2020. године код 

наручиоца заведена под бројем I-103-3/20-3 дана 02.06.2020. године оцењена као 

најповољнија. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: I-103-5/20 од 05.06.2020. 

године који је сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: I-103-2/20 

од 18.05.2020. године.  

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на сајту школе у року од 

три дана од дана доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 18.05.2020. године донео Одлуку дел.бр.I-103/20 о покретању 

поступка јавне набавке број 1.1.1/20. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки дана 

25.05.2020. године и на интернет страници наручиоца дана  25.05.2020. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 

отварању понуда број:I-103-4/20 од 02.06.2020. године, Комисија за јавну набавку је 

одмах приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда 

број: I-103-5/20 од 05.06.2020. 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 понуду 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.1.1.1/20. 

- 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-3/20  

од 15.01.2020. године у оквиру економске класификације конто 421224 а набавка је 

предвиђена у Годишњем плану јавних набавки за 2020. годину бр.I-4/20 од 28.01.2020. 

године, у делу - ДОБРА, под редним бројем 1.1.1. 
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- Јавна набавка добара је евидентирана под редним бројем 1.1.1/20 за 2020. годину. 

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: 

 
1. ПОНУДА: ПОНУЂАЧЕВ дел.бр.DWN122450/IZ-DO/003996/2020 од 26.05.2020. године: 

Р. 

бр.  

6. Број под  

којим је  

понуда 

заведена  

7. Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум  

пријема  

Час  

пријема  

1.   

I-103-3/20-1 

НИС АД НОВИ САД 

Народног фронта 12 

21000 Нови Сад 

01.06.2020. 9,59 

Понуда поднета: _______самостално__________  

   Укупна понуђена цена без ПДВ-а:    743.680,00 динара 

                                   Укупно ПДВ:    185.920,00 динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:   929.600,00 динара   

Рок важења понуде: 30 дана. 

 

 

2. ПОНУДА: ПОНУЂАЧЕВ дел.бр. 208/2020 од. 29.05.2020. године: 

Р. 

бр.  

6. Број под  

којим је  

понуда 

заведена  

7. Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум  

пријема  

Час  

пријема  

2.   

I-103-3/20-2 

ЕУРО МОТУС ДОО 

Булевар Михајла Пупина 115/А 

11070 Земун 

01.06.2020. 10,19 

Понуда поднета: _______самостално__________  

   Укупна понуђена цена без ПДВ-а:     759.440,00 динара 

                                   Укупно ПДВ:     151.888,00 динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:    911.328,00 динара   

Рок важења понуде: 30 дана. 

 

 

3. ПОНУДА: ПОНУЂАЧЕВ дел.бр. 51 од 29.05.2020. године: 

Р. 

бр.  

6. Број под  

којим је  

понуда 

заведена  

7. Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум  

пријема  

Час  

пријема  

3.   

I-103-3/20-3 

Заједничка понуда:  

ДОО ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК  

С.Ковачевића ББ са 

02.06.2020. 10,10 
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ДОО КНЕЗ ПЕТРОЛ ЗЕМУН – БАТАЈНИЦА 

Царице јелене 28 

Понуда поднета: као заједничка. 

   Укупна понуђена цена без ПДВ-а:    758.000,00 динара 

                                   Укупно ПДВ:     151.600,00 динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:   909.600,00 динара   

Рок важења понуде: 30 дана. 

 

 

8. Стручна оцена понуда 

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

понуда:  

 

Комисија на основу свог записника о отварању понуда дел.бр.I-103-4/20 од 02.06.2020. 

године и на основу поновног увида у предметне понуде наведених понуђача сагласно 

одредбама члана 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 вршећи стручну оцену понуђача констатује следеће: 

 

 

1. ПОНУДА, понуђачев дел.бр. DWN122450/IZ-DO/003996/2020 од 26.05.2020. године, 

понуђача:  НИС АД НОВИ САД Народног фронта 12, Нови Сад, која је код наручиоца 

заведена под дел.бр. I-103-3/20-1 дана 01.06.2020. године у 9,59 сати, је благовремена, 

неодговарајућа и неприхватљива понуда, а укупна понуђена цена овог понуђача без 

ПДВ-а је: 743.680,00 динара, односно укупна понуђена цена са ПДВ-ом је: 929.600,00 

динара и не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

Уочени недостаци у понуди су: Нису приложени докази или прилози понуди утврђени 

као обавезни на страни 11/32 конкурсне документације и то: 

 

- недостаје тражени д) Образац изјаве о независној понуди (попуњен, печатом оверен 

и потписан), са стране 29/32 конкурсне документације;   

 

- недостаје тражени ђ) Ценовник - заведен, оверен и потписан и који садржи цену лож 

уља која важи на дан сачињавања понуде, са пратећим трошковником услуга превоза 

који важи на дан сачињавања понуде; 

 

- у моделу уговора на страни 27/32 у члану 3. став 6. на крају истог понуђач је прецртао 

текст који гласи: „те да у року од 10 дана о свом трошку купцу обезбеди адекватну 

испоруку од другог добављача.“; 
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- у понуди у делу за попуну података уписано је и стоји (почетак преписа): 

„5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ – добра: набавка гасног 

уља за грејање школе, јавна набавка мале вредности, бр. 1.1.1/20.   

            

У цену предмета јавне набавке су урачунати и трошкови транспорта/испоруке и сви 

остали трошкови на адресу наручиоца из конкурсне документације: франко школа у 

Јанков Мосту/Зрењанину - подземни резервоар. 

 

 

Набавка гасног уља за грејање школе, јавна набавка мале вредности, бр.1.1.1/20 

за потребе наручиоца Основне школе „Ђура Јакшић“ Зрењанин, дел. бр: I-103/20 

Р.

б. 
Опис  

Оквирна 

количина 

Јед. 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна  
цена без ПДВ-

а 

Јединична 
цена  

са ПДВ 

Укупна цена 

 са ПДВ 

1  

Гасно уље екстра лако  

евро ЕЛ 

(са урачунатим 

трошковима 

транспорта/испоруке и 

свим осталим 

трошковима)  

8.000 литар 92,96 743.680,00 116,20 

 

 

 

 

 

929.600,00 

I  УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ_________743.680,00_________динара  

 

                                                    Укупно ПДВ_________185.920,00_________динара 

 

    УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ _________929.600,00________динара. “  

(завршен препис), а у моделу уговора у члану 2. став 1. и став 2. уписано је и стоји 

(почетак преписа): 
„ Цена уговорених добара – гхасног уља по литру са урачунатим транспортним и свим 

другим зависним трошковима износи 94,15 динара без ПДВ-а (словима: 

деведесетчетиридинара и  петнаест пара), односно 117,69 динара са ПДВ-ом (словима: 

стоседамнаестдинара и шездесетдевет пара). 

Укупна цена за оквирну количину од 8.000 литара по овом уговору износи 753.200,00 

динара без урачунатог ПДВ (словима: седамстотинапедесет и три хиљаде и двесто 

динара) односно 929.600,00 динара са урачунатим ПДВ (словима: деветстотина 

двестодеведесет хиљада и шестстотина динара).“ (завршен препис). 

 

Из наведеног је очигледно је да износи уписани у понуди и износи уписани у 

моделу уговора овог понуђача нису истоветни и да се због тога понуда не може 

упоредити са другим понудама.  

У члану 106. тачка 5. Закона која гласи: „Наручилац ће одбити понуду ако:...  

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.“.  

 

2. ПОНУДА  понуђачев дел.бр. 208/2020 од 29.05.2020. године: понуђача:  ЕУРО 

МОТУС ДОО, Булевар Михајла Пупина 115/А 11070 Земун, која је код наручиоца 

заведена под дел.бр. I-103-3/20-2 дана 01.06.2020. године у 10,19 сати, је благовремена, 

одговарајућа и прихватљива понуда, а укупна понуђена цена овог понуђача без ПДВ-а 

је: 759.440,00 динара, односно укупна понуђена цена са ПДВ-ом је: 911.328,00 динара и 

не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
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3. ПОНУДА  понуђачев  дел.бр. 51 од. 29.05.2020. године:  понуђача:  ДОО ГАМА 

ГАС ОИЛ КЛЕК, Саве Ковачевића ББ са ДОО КНЕЗ ПЕТРОЛ ЗЕМУН – БАТАЈНИЦА, 

Царице Јелене 28, која је код наручиоца заведена под дел.бр. I-103-3/20-3 дана 

02.06.2020. године у 10,0 9 сати, је благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда, а 

укупна понуђена цена овог понуђача без ПДВ-а је: 758.000,00 динара, односно укупна 

понуђена цена са ПДВ-ом је: 909.600,00 динара и не прелази износ процењене 

вредности јавне набавке. 

 

 

Комисија приликом стручне оцене понуда утврдила је следеће: 

 

- Благовремене понуде су:  

1. ПОНУДА: НИС АД НОВИ САД 

2. ПОНУДА: ЕУРО МОТУС ДОО ЗЕМУН; 

3. ПОНУДА: ДОО ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК са  

    ДОО КНЕЗ ПЕТРОЛ ЗЕМУН – БАТАЈНИЦА 

 

- Одговарајуће понуде су:  

2. ПОНУДА: ЕУРО МОТУС ДОО ЗЕМУН; 

3.ПОНУДА: ДОО ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК са ДОО КНЕЗ ПЕТРОЛ ЗЕМУН–

БАТАЈНИЦА 

 

- Одбијене понуде због разлога утврђених у конкурсној документацији су:  

- 1. ПОНУДА: НИС АД НОВИ САД 

 

- Одбијене понуде због битних недостатака по члану 106. тачка 5. Закона су: 

- 1. ПОНУДА: НИС АД НОВИ САД 

 

- Прихватљиве понуде су:  

2. ПОНУДА: ЕУРО МОТУС ДОО ЗЕМУН 

3.ПОНУДА: ДОО ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК са ДОО КНЕЗ ПЕТРОЛ ЗЕМУН–

БАТАЈНИЦА 

 

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: - 

 

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: Уколико две или више понуда 

имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
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13. Назив понуђача коме се додељује уговор: Пошто је Комисија констатовала да је 

заједничка понуда понуђача ДОО ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК, Саве Ковачевића ББ са ДОО 

КНЕЗ ПЕТРОЛ ЗЕМУН–БАТАЈНИЦА, Царице Јелене 28, код наручиоца заведена под 

бројем: I-103-3/20-3 дана 02.06.2020. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива 

и најповољнија и предложила директору, да се овом понуђачу додели уговор,  исти је 

одлучио како стоји у изреци одлуке.  

13.1. Подизвођач: Понуђач набавку извршава заједнички са ДОО КНЕЗ ПЕТРОЛ 

ЗЕМУН–БАТАЈНИЦА, Царице Јелене 28. 

 

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

о томе сачинила записник, исти благовремено доставила понуђачима и објавила на 

законом прописан начин, 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. 

 На основу изнетог, уважавајући у свему Извештај о стручној оцени понуда број: 

I-103-3-5/20 од 05.06.2020. године који је сачинила Комисија за јавну набавку, директор 

је исти усвојио и донео ову одлуку. 

 

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

за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки. 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 Сакелшек, с. р. 

 


