
 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

'' ВУК КАРАЏИЋ '' 

ПОТОЧАЦ  

 

Дана : 5.2.2020. године 

Број : 174. 

 

 

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

14/2015, 68/2015), директор Основне школе '' Вук Караџић '' доноси:  

 

 

О Д Л У К У   

о додели уговора  

 

 

          УГОВОР за јавну набавку мале вредности добара бр. 3/2020 – набавка лож уља  

СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу '' Кнез петрол '' из Батајнице, Земун 

                                                                     

                                              О б р а з л о ж е њ е 

  

Наручилац Основна школа '' Вук Караџић ''  дана 22.1.2020.године, донео је Одлуку 

о покретању поступка јавне набавке мале вредности заведену под дел. бројем 99., за јавну 

набавку  мале вредности добара –лож уља бр. 3/2020. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и сајту 

Наручиоца дана 22.1.2020.године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда, број 143. од 30.1.2020.године  Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр.173.од 5.2.2020.год. 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће: 

1) Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добра. Процењена вредност јавне набавке је 1.166.666,66 

динара  без обрачунатог ПДВ-а; ознака из општег речника набавки -   

09135100 – лож уље. 

2) Подаци о јавној набавци: 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање: конто –  421 

224 – услуге грејања – лож уље. 
3) Подаци из плана који се односе на предметну јавну набавку: Предметна јавна набавка 

предвиђена је у Плану набавки, делу „Јавне набавке“, на позицији 1.1.2. 

4) До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, приспеле су четири понуде 

које су прихватљиве према захтевима из конкурсне документације наручиоца и то:  

 

1. Понуда понуђача '' MILETIĆ PETROL  '' , Јагодина  заведена под дел.бројем 131. 

од дана 29.1.2020.године у 9:52 часова са понуђеном ценом од  

119,10 динара ( без ПДВ-а ) ; 142, 92 динара ( са ПДВ –ом )  



 

2. Понуда понуђача '' NIS A.D.  '' Сектор регионалне продаје Ниш, заведена под 

дел.бројем 132.  од дана 29.1.2020.године u 10:21 часова са понуђеном ценом од 

:123,05 динара ( без ПДВ-а ) ; 147,66 динара ( са ПДВ-ом ) 

 

3. Понуда понуђача '' Euro Motus  '' из Земуна  заведена под дел.бројем 133. од 

дана 29.1.2020.године у 11:20 часова  са понуђеном ценом од  

117,77 динара ( без ПДВ-а ) ; 141,32 динара ( са ПДВ –ом )  

 

4. Понуда понуђача '' Кнез петрол  '' из Батајнице заведена под дел.бројем 141. од 

дана 29.1.2020. године у 14:30 часова са понуђеном ценом од  

116,67 динара ( без ПДВ-а ) ; 140,00 динара ( са ПДВ-ом )  

 

Наручилац је сходно члану 39. ст. 5. Закона о јавним набавкама, позвао три понуђача, који 

обављају предметну делатност. 

5) Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена ( без ПДВ-а ) . 

6) Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача СТР '' Кнез 

петрол ''   чија понуђена цена износи 116,67 динара по литру  ( без ПДВ-а ) ; 140, 00 
динара по литру  ( са ПДВ-ом ) , те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.  

               

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије, па је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, те се Уговор додељује понуђачу '' 

Кнез петрол '' из Батајнице, Земункоји је понудио цену у износу од 116,67 динара по 
литру  ( без ПДВ-а ) ; 140, 00 динара по литру  ( са ПДВ-ом ) ,на основу понуде 
заведене под дел. бројем 141. од дана 29.1.2020.године 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у 

року од пет дана од дана пријема исте. Захтев се подноси Републичкој комисији за 

заштиту права, а предаје наручиоцу.        

           

 

 

                                                                                         ДИРЕКТОР 

                                                                                             Радиша Јовичић  

 

                                                                                          _____________________ 

                                                                                

 

 

 


