
 ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ                             
ОБРАЗОВАЊЕ  СА ДОМОМ   '' СВЕТИ САВА ''  УМКА 

11260 Умка, Милије Станојловића 30                                            
Тел/Фах: 011/8026-856, Директор 011/8026-066                       
e.mail: svsavau@eunet.yu                                                           
Т.Р.  840-1305666-87                                                                    
матични број. 07014406 
регистарски број. 0117014406 
шифра делатности : 80102 
ПИБ  :  100575564 
  
 

 
На основу   члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама / „ Службени гласник Републике Србије „ 

бр.124/2012,14/2015 и 68/2015 ) и Записникао отварању понуда  број 1697/19 од 06.09.2019. године за 

јавну набавку број 05/19- набавка горива  за потребе  Школе за основно  и средње образовање са домом 

„Свети Сава“ ,  доносим  

 

                                              ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА   

                               
У поступку за јавну набавку мале вредности ЈН 05/19- набавка горива  Уговор се додељује  

понуђачу“НИС“а.д Нови Сад,са седиштем у Новом Саду улица Народног фронта број 12, а на основу 

понуде : dwm122300/iz –do/ 9348 od 28.08.2019. ,кап ппнуђачу кпји је дпставип  најппвпљнију ппнуду, са 

следећим елементима: 

Укупна цена :1.293.980,00 без ПДВ-а пднпснп  1.552.800,00  са пДВ-пм. 

Рпк важеоа ппнуде:30 дана  

Развијенпст прпдајне мреже на теритприји Републике Србије , без теритприје града Бепграда-253 

бензинских станица 

Развијенпст прпдајне  мреже на теритприји града Бепграда – 63 бензинских станица 

                                                      О б р а з л о ж е њ е 

 

Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка као наручилац, донео је   Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности  број  557/19 од 26.08.2019.г.– набавка  горива. 

Јавна набавка  је обухваћена  Планом набавки за 2019. Године. 

Наручилац је објавио Позив  за подношење понуда и Конкурсну документацију  на порталу  јавних 

набавки. 

Комисија  за предметну јавну набавку је дана 06.09.2019. године , са почетком  у  10,00 часова, у пуном 

саставу, приступила  јавном отварању понуда  у просторијама школе, на адреси Милије Станојловић 30, 

Умка.  

Комисија је констатовала  да је  благовремно ,односно до  6.9.2019..до 09,30 часова достављене  две 

понуде и то-  

Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена: dwm122300/iz –do/ 9348 od 28.08.2019. 

Назив или шифра ппнуђача :  '' НИС '' а.д. НОВИ САД 

Укупна вреднпст ппнуде без ПДВ-а  =  1.293.980,00 динара 

Укупна вреднпст са ПДВ-пм = 1.552.800,00 динара 

Развијенпст прпдајне мреже на теритприји Републике Србије , без теритприје града Бепграда-253 

бензинских станица 

Развијенпст прпдајне  мреже на теритприји града Бепграда – 63 

mailto:svsavau@eunet.yu


 

 

Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена:06599/2019 

Назив или шифра ппнуђача :  Д.О.О „ЕУРО ПЕТРОЛ“ Субптица 

Укупна вреднпст ппнуде без ПДВ-а  =  1.273.680,00 динара 

Укупна вреднпст  ппнуде са ПДВ-пм  -  1.528.400,00 динара 

Важнпст ппнуде- 30дана  пд дана птвараоа ппнуде 

Развијенпст прпдајне мреже на теритприји Републике Србије , без теритприје града Бепграда-23 

Развијенпст прпдајне  мреже на теритприји града Бепграда-7 

Критеријум за избор понуде- економски најповољнија понуда  

1.На пснпву  спрпведенпг  ппступка  јавнпг птвараоа ппнуда, извршенпг прегледа  , бпдпваоа и стручне  

пцене, кпмисија је кпнстатпвала  да  ппнуђач „ НИС“ има   пп пснпву  цене гприва 49,21 бпдпва, / 

1.273.680,00/1.293.980,00 x 50 /пп пснпву  развијенпсти  прпдајне мреже  без теритприје града Бепграда  

253/253 x25=25 ,пп пснпву  развијенпсти  прпдајне мреже на теритприји града бепграда  63/63x25=25 

Укупан број  бодова  99,21  

2. На пснпву  спрпведенпг  ппступка  јавнпг птвараоа ппнуда, извршенпг прегледа  , бпдпваоа и стручне  

пцене, кпмисија је кпнстатпвала  да  ппнуђач „ „Еурп петрпл““ има   пп пснпву  цене гприва 50 бпдпва, / 

1.273.680,00/1.273.680,00/ x 50 /, пп пснпву  развијенпсти  прпдајне мреже  без теритприје града 

Бепграда  23/253 x25=2,27 ,пп пснпву  развијенпсти  прпдајне мреже на теритприји града Бепграда  

7/63x25=2,77 

Укупан број бодова  55,04 

На пснпву спрпведенпг бпдпваоа и стручне пцене ппнуда, Кпмисија је мишљеоа да су у пвпј јавнпј 

набавци испуоени услпви  за дпделу угпвпра и преппручује наручипцу  да у складу са  напред 

ппменутим, изабере кап екпнпмски најппвпљнију ппнуду пну кпја је  на пснпву  примеоених критеријума  

за пцеоиваое  дпбила највећи  брпј бпдпва – 99,21  а тп је ппнуда ппнуђача  „НИС“-а. 

На пснпву напред наведенпг пдлученп је кап у  изреци пресуде. 

Ппука п правнпм леку-  Прптив пве дплуке ппнуђач мпже ппднети  захтев за заштиту  права у рпку пд  5 

дана  пд дана  пбјављиваоа на Ппрталу јавних набавки.Захтев за заштиту права  ппнуђач  ппднпси 

Републичкпј кпмисији, а предаје наручипцу. 

 

                                                                                                        Д И Р Е К Т О Р   

                                                                              Љиљана Вукпшић, дипл.дефектплпг 

 

                         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


