
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАН” 

Број: ЈН 405-1/2020 

Датум: 21.05.05.2020. године 

УЖИЦЕ 
 

 

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

124/2012, 14/15 и 68/15), члана 51. Статута наручиоца и Извештаја Комисије за јавне набавке, 

ЈН 485-1/2020 од 21.05.2020. године, директор наручиоца доноси:  

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

 Јавно предузеће “Стан” из Ужица као наручилац, у поступку јавне набавке бр.  ЈН 

405-1/2020, Уговор о јавној набавци горива за службена возила додељује НИС АД Нови Сад 

из Новог Сада, ул. Народног фронта број 12. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац је дана 23.04.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр. ЈН 405-1/2020, за јавну набавку добара – горива за службена 

возила. 

 За наведену јавну набавку наручилац је дана  11.05.2020. године, објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на сајту наручица.  

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 понуда. 

 Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуде и сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. ЈН 405-1/2020 од 21.05.2020. 

године, којим је констатовала следеће: 

 “1. Врста предмета јавне набавке: добра. 

  

 2. Подаци о јавној набавци:  
        Предмет јавне  набавке бр. ЈН 405-1/2020 је добро – гориво за службена возила  

 Износ планираних средстава за јавну набавку: до 990.000,00 динара без ПДВ. 

 Подаци о апропријацији у финансијском плану: Позиција: 1.1.3. Гриво за возила.  

 Процењена вредност јавне набавке:  до 990.000,00 динара. 

 

3. Основни подаци о понуђачима и понудама: 
 

 

Назив/име 

понуђача: 

 

Број под којим је понуда заведена: 
Датум и час 

пријема понуде: 

 

НИС А.Д. Нови Сад,  

Николе Тесле 32 

Чачак 

 

Код наручиоца: 470 од 19.05.2020. године 

 

19.05.2020. године  

Код понуђача: DWN122300/IZ-do/03440/2020 

од 18.05.2020. године 

 

18.05.2020. године 

 

 4. Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози одбијања понуда: 

      

 Благовремено је приспела једна прихватљива понуда. 

  

 



 

5. Начин примене методологије доделе пондера: 
 

    Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена, који у поступку стручне 

оцене понуде није примењен, јер је благоворемено приспела једна прихватљива понуда. 

 

 6. Назив понуђача коме се додељује уговор:  

  

  После стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку констатује да уговор треба 

доделити  понуђачу НИС АД Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, који је наступио 

самостално, са понуђеним:  

1. ценом од 730.458,33 динара без ПДВ, односно 876.550,00 динара са ПДВ од ког 

износа: 

 за опти/ евро премијум БМБ 95 – 102,42 динара без ПДВ по 1 литру горива, а за 

количину од 4.500 литара - по цени од 468.875,00 динара без ПДВ, односно 

553.050,00 динара, са ПДВ, 

 за опти/еуро дизел – 107,83 динара без ПДВ по 1 литру горива, а за количину од 

2.500 литара - по цени од 269.583,33 динара без ПДВ, односно 323.500,00 динара, 

са ПДВ; 

 роком плаћања од 15 дана од дана достављања предрачуна;  

 местом испоруке на свим бензијским станицама понуђача у Републици Србији, на 

основу картице од 0,00 – 24 сата у току дана, и  

 роком важења понуде од 30 дана од дана отварања понуда. “  

  

 Директор прихвата предлог Комисије за јавну набавку, због чега је одлучено као у  

диспозитиву ове одлуке. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од 

 дана њеног објављивања на порталу јавних набавки. 

 

 

 

                      ДИРЕКТОР, 

 

                        Дејан Нијемчевић 

 

 

 

 

 Објавити/доставити: 

 на порталу јавних набавки 

 на сајту предузећа 

 архиви набавке. 


