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          У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 825 од 02.03.2018. године Комисије за 

јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак,  доносим 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

          Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, као наручилац у поступку јавне 

набавке мале вредности бр.11/2018/1, чији су предмет добра Гасно уље екстра лако „EVRO-EL“ за 

потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе) уговор о јавној 

набавци додељује понуђачу ДРУШТВУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ,  

ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФТНИХ ДЕРИВАТА И ИСТРАЖИВАЊЕ И 

ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНОГ ГАСА НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, 

ПИБ:104052135, МБ:20084693, ул.Народног фронта 12, Нови Сад Београд у свему према поднетој 

независној понуди бр.31-36-1-2/2018 од 26.02.2018. године са понуђеном укупном ценом од 

528.891,00  динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за 

одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра 

О б р а з л о ж е њ е 

           Наручилац је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 695/1 од 21.02.2018. године 

у поступку јавне набавке мале вредности (члан 39. ЗЈН, “СЛ. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

чији су предмет добра Гасно уље екстра лако „EVRO-EL“ за потребе Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак (једногодишње потребе) ради доделе уговора о јавној набавци.     

            Редни број јавне набавке за текућу годину:  11/2018/1 

    У Плану јавних набавки Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2018. годину, 

ова јавна набавка се налази у одељку: Добра–1.1.8-Лож уље.     
    Јавна набавка није обликована по партијама. 

    Процењена вредност јавне набавке: 543.333,33 динара без ПДВ-а 
    Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: Стални трошкови- Енергетске 

услуге (економска класификација 4212), број апропријације 374. 
    Назив и ознака из општег речника набавке: 09135100.. 

       Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 

(www.portal.ujn.gov.rs) 22.02.2018. године. 

      У позиву за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 02.03.2018. године у 13 

часова. 

     Благовремено, односно до 02.03.2018. године у 13 часова поднете су две понуде:  

Р. 

Бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Датум 

пријема 

Час 

пријема 

1. 11/2018/1-1 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОМЕТ И 

УСЛУГЕ ЕУРО МОТУС ДОО БЕОГРАД 

(ЗВЕЗДАРА), МБ:17204637, ПИБ:101723687, 

ул.Војислава Илића 145, Београд- Звездара 

 

28.03.2018. 

 

 

11:10 

2. 11/2018/1-2 ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ, ДИСТРИБУЦИЈУ И 

ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФТНИХ ДЕРИВАТА И 

 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ 

ПРИРОДНОГ ГАСА НАФТНА ИНДУСТРИЈА 

СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, ПИБ:104052135, 

МБ:20084693, ул.Народног фронта 12, Нови Сад 

01.03.2018. 

 

13:03 

 

     Неблаговремених, измењених и опозваних понуда није било. 

    Комисија за јавну набавку је приступила јавном отварању понуда 02.03.2018. године у 13:15 часова 

и констатовала је следеће: 

1) Понуђач ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЕУРО МОТУС ДОО БЕОГРАД 

(ЗВЕЗДАРА), МБ:17204637, ПИБ:101723687, ул.Војислава Илића 145, Београд- Звездара поднео је 

независну понуду бр. 134/2018 од 27.02.2018. године са понуђеном укупном ценом од 559.065,00 динара 

без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 

45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

 2) Понуђач ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ, ДИСТРИБУЦИЈУ И 

ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФТНИХ ДЕРИВАТА И ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ 

ПРИРОДНОГ ГАСА НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, ПИБ:104052135, 

МБ:20084693, ул.Народног фронта 12, Нови Сад поднео је независну понуду бр.31-36-1-2/2018 од 

26.02.2018. године са понуђеном укупном ценом од 528.891,00  динара без ПДВ-а, роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана 

испостављања фактуре за испоручена добра. 

   Комисија је констатовала и присутност документације тражене позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом за ову јавну набавку. 

1) Понуда бр. 134/2018 од 27.02.2018. године понуђача ПРЕДУЗЕЋA ЗА ТРГОВИНУ, 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЕУРО МОТУС ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), МБ:17204637, 

ПИБ:101723687, ул.Војислава Илића 145, Београд- Звездара испуњава обавезне услове 

предвиђене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом обзиром да је 

понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре од 

06.12.2013. године Решењем  БПН 1691/2013 и на дан отварања понуда има активан статус, а 

доставио је и потписану и оверену изјаву о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН и 

Лиценцу за обављање енергетске делатности за трговину нафтом и дериватима нафте издату 

Решењем Агенције за енергетику Србије бр:311.02-121//2017-Л-I од 27.10.2017. године. 

Такође, испуњава и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом у виду достављања потписане и оверене изјаве понуђача на сопственом 

обрасцу да испуњава минималне техничке услове за обављање трговине дериватима нафте и 

биогоривом и безбедоносни лист израђен на српском језику за нуђени предмет јавне набавке, 

издат од стране акредитоване лабораторије НТЦ НИС- Нафтагас д.о.о Нови Сад. 

2) Понуда бр.31-36-1-2/2018 од 26.02.2018. године понуђача ДРУШТВА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ, ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФТНИХ 

ДЕРИВАТА И ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНОГ ГАСА НАФТНА 

ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, ПИБ:104052135, МБ:20084693, ул.Народног 

фронта 12, Нови Сад испуњава обавезне услове предвиђене позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача који се води 

код Агенције за привредне регистре од 11.09.2013. године Решењем  БПН 79/2013 и на дан 
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отварања понуда има активан статус, а доставио је и потписану и оверену изјаву о поштовању 

обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН и Лиценцу за обављање енергетске делатности за трговину 

нафтом и дериватима нафте издату Решењем Агенције за енергетику Србије бр:311.02-

29/2017-Л-I од 31.05.2017. године. Такође, испуњава и додатне услове тражене позивом за 

подношење понуда и конкурсном документацијом у виду достављања потписане и оверене 

изјаве понуђача на сопственом обрасцу да испуњава минималне техничке услове за обављање 

трговине дериватима нафте и биогоривом и безбедоносни лист израђен на српском језику за 

нуђени предмет јавне набавке, издат од стране акредитоване лабораторије НТЦ НИС- 

Нафтагас д.о.о Нови Сад. 

 

     Поступак јавног отварања понуда је завршен  у 13:37 часова, што је и констатовано у Записнику, 

који је потписан од стране чланова Комисије за јавну набавку. 

     Обзиром да овлашћени представници понуђача нису присуствовали јавном отварању понуда 

записник им је послат препорученом пошиљкому року о три дана од дана јавног отварања понуда. 

     Комисија је потом приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих понуда, у 

погледу испуњности услова одређених у конкурсној документацији, и утврдила је следеће: 

1)Понуда бр. 134/2018 од 27.02.2018. године понуђача ПРЕДУЗЕЋA ЗА ТРГОВИНУ, ПРОМЕТ И 

УСЛУГЕ ЕУРО МОТУС ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), МБ:17204637, ПИБ:101723687, 

ул.Војислава Илића 145, Београд- Звездара је неприхватљива обзиром да укупна понуђена цена 

прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

  2)Понуда бр.31-36-1-2/2018 од 26.02.2018. године понуђача ДРУШТВА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ,  ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФТНИХ 

ДЕРИВАТА И ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНОГ ГАСА НАФТНА 

ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, ПИБ:104052135, МБ:20084693, ул.Народног фронта 

12, Нови Сад Београд је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом 

за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, 

одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не 

прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

     Комисија је потом приступила рачунској контроли и утврдила је да нису начињене рачунске 

грешке у понудама. 

     Након тога, извршено је рангирање прихватљивих понуда, применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“ и утврђена ранг листа прихватљивих понуда. 

Р. 

бр 

Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

 

 

1. 

ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ, 

ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ НАФТЕ И 

НАФТНИХ ДЕРИВАТА И 

ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ 

ПРИРОДНОГ ГАСА НАФТНА 

ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, 

ПИБ:104052135, МБ:20084693, 

ул.Народног фронта 12, Нови Сад 

 

 

   528.891,00 динара 

 

   

            

        60 дана 

 

  

     

     45 дана 

 

         

       Након рангирања прихватљивих понуда, Комисија за јавну набавку добара бр.11/2018/1 Гасно уље 

екстра лако „EVRO-EL“ за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње 
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потребе), изнела је мишљење да су испуњени услови за доделу уговора и предложила директору 

наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу ДРУШТВУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ,  ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФТНИХ ДЕРИВАТА И 

ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНОГ ГАСА НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. 

НОВИ САД, ПИБ:104052135, МБ:20084693, ул.Народног фронта 12, Нови Сад Београд у свему према 

поднетој независној понуди бр.31-36-1-2/2018 од 26.02.2018. године са понуђеном укупном ценом од 

528.891,00  динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за 

одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

         У складу са изнетим, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак прихватио је 

предлог дат у Извештају о стручној оцени понуда, па је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама 

одлучено као у диспозитиву. 

 

         Упутство о правном средству:Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се 

подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

                                                                                                                                          ДИРЕКТОР                                   

                                                                                                      Сузана Симеуновић 

 

 

 

 



                                                         Република Србија 

                                         Предшколска установа „Моје детињство“ 

                                         Улица Немањина бб,Чачак 

                                         Број: 828 

                                         Датум: 02.03.2018. године 

                                         pu.mojedetinjstvo@gmail.com 
 

 5 

 

 

      

 


