
Основна школа 

„Вук Караџић“ 

Ул. Кнеза Милоша бр. 96 

Ћуприја 

Број: 1321 

Датум: 16.10.2019. године     

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У поступку јавне набавке бр.6/2019 

Набавка добара – Набавка гасног уља 

Поступак јавне набавке мале вредности 

 

 

Уговор се додељује понуђачу „ЕУРО МОТУС“ д.о.о. Београд , Бул. Михајла 

Пупина 115 а, понуда бр.1306 од 14.10.2019. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Наручилац Основна школа „Вук Караџић“ Ћуприја је покренуо поступак јавне 

набавке (поступак јавне набавке мале вредности) за набавку добара –Набавка гасног уља, 

Одлуком бр. 1252, од 02.10.2019.године. 

  Дана 07.10.2019. године, Позив за достављање понуда и Конкурсна документација 

су објављени на Порталу јавних набаки и интернет страници наручиоца. 

Рок за достављање понуда је био 15.10.2019. године, до 12:00 часова, а поступак 

отварања понуда је извршен истог дана, односно 15.10.2019.  године са почетком у 12 

часова и 15 минута. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број 1313, од 15.10.2019. године, комисија за јавну набавку је извршила стручну 

оцену понуда заведену под бројем 1319 од 16.10.2019. године.  

 

    У извештају о стручној оцени понуда Комисија је константовала следеће: 

 

     1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке: набавка добара-  Набавка гасног уља за грејну 2019/2020. 

сезону. 

Општи речник набавки: 09134000–гасно уље. 

Редни број набавке из Плана набавки: 1.1.2. 

 

2. Процењена вредност јавне набавке:  

 Процењена вредност јавне набавке је 3.125.000,00 динара ( без ПДВ-а). 

 

 3. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

  Извор финансирања јавне набавке  су средства локалне самоуправе у складу са чланом 

189. Закона о основама система образовања и васпитања. Финансијским планом ОШ „Вук 

Караџић“ Ћуприја за 2019. годину, за набавку гасног уља су предвиђена средства у износу 

од 1.950.000,00 динара ( без ПДВ-а). Разлика изнад одобрених 1.950.000,00 динара (без 

ПДВ-а) биће предвиђена финансијским планом по буџету за 2020. годину и биће плаћена у 

2020. години. Економска класификација  421 – стални трошкови, конто 4212 – енергетске 

услуге 



 

   4. Основни подаци о понуђачима: 

Ред. Бр. 

Бр. под којим 

је понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум 

пријема понуде 

       Час 

пријема 

понуде 

1. 1306 „ЕУРО МОТУС“ д.о.о., Бул. 

Михајла Пупина 115а, Београд 

14.10.2019. 10:00 

2. 1307 „НИС“ а.д., Народног фронта 12, 

Нови Сад 

14.10.2019. 11:30 

3. 1312 „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Царице 

Јелене 28, Батајница 

15.10.2019. 10:20 

 

             

   5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

   Одбијених понуда нема. 

   Све понуде су благовремене и прихватљиве. 

 

   6. Критеријум за доделу уговора: 

    Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

   7. Прихватљиве понуде:Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда 

заведена, цена и  други подаци из понуде: 

    

Понуда бр. 1. „ЕУРО МОТУС“ д.о.о. Београд, бр. понуде 1306 од 14.10.2019. године 

Понуђач наступа: самостално 

 

Цена по литру без ПДВ-а 

 

120,67 динара 

 

Цена по литру са ПДВ-ом 

 

144,80 динара 

Рок важења понуде 

(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

30 дана  

Рок испоруке 

(највише 5 дана од дана позива Наручиоца) 

2 дана 

 

Рок и начин плаћања 

 

у року од 45 дана од дана 

пријема исправне фактуре и 

регистровања исте у ЦРФ 

 

 

Понуда бр. 2. „НИС“ а.д. Нови Сад, бр. понуде 1307 од 14.10.2019. године 

Понуђач наступа: самостално 

 

Цена по литру без ПДВ-а  

 

123,74 динара 

 

Цена по литру са ПДВ-ом 

 

148,48 динара 

Рок важења понуде 

(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

30 дана 

Рок испоруке 

(највише 5 дана од дана позива Наручиоца) 

3 дана 

 

Рок и начин плаћања 

 

у року од 45 дана од дана 

пријема исправне фактуре и 

регистровања исте у ЦРФ 

 

 

 



Понуда бр. 3. „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ д.о.о., Батајница, бр. понуде 1312 од 15.10.2019. године 

Понуђач наступа: самостално 

 

Цена по литру без ПДВ-а  

 

123,00 динара 

 

Цена по литру са ПДВ-ом 

 

147,60 динара 

Рок важења понуде 

(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

30 дана 

Рок испоруке 

(највише 5 дана од дана позива Наручиоца) 

5 дана 

 

Рок и начин плаћања 

 

у року од 45 дана од дана 

пријема исправне фактуре и 

регистровања исте у ЦРФ 

 

 8. Ранг листа понуђача: 

 Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора: 

најнижа понуђена цена: 

    1. „ЕУРО МОТУС“ д.о.о. Београд, бр. понуде 1306 од 14.10.2019. године, цена по литру 

120,67 динара (без ПДВ-а), односно 144,80 динара ( са ПДВ-ом) 

   2. „КНЕЗ ПЕТРОЛ“д.о.о. Батајница, бр. понуде 1312 од 15.10.2019. године, цена по литру 

123,00 динара (без ПДВ-а), односно 147,60 динара ( са ПДВ-ом) 

   3. „НИС“ а.д. Нови Сад, бр. понуде 1307 од 14.10.2019. године, цена по литру 123,74 

динара (без ПДВ-а), односно 148,48 динара ( са ПДВ-ом) 

 

9. Понуђач којем се додељује уговор: 

  После извршене стручне оцене понуда комисија за јавну набавку је предложила 

наручиоцу да се уговор додели понуђачу„„ЕУРО МОТУС“ д.о.о. Београд ,Бул. Михајла 

Пупина 115а, понуда бр.1306 од 14.10.2019. године, чија је понуда оцењена као 

прихватљива и одговрајућа и који је  дао најнижу понуђену цену. 

 Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку и 

донело одлуку као у диспозитиву.        

 На основу члана 108.став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници, у року од три (3) дана од дана доношења. 

 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки . 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији 

 

 

 

                                                                                                       ЗА НАРУЧИОЦА 

                                                                                                        Директор школе 

                                                                                                   Весна Вијоровић, проф. 

 


