
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЦВЕТИЋ” 

Број: 548/2016 

22. 09. 2016. године 

34240 К Н И Ћ 

 

 У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр: 124/2012, 14/15 

и 68/15) а на основу Извештаја  Комисије о стручној оцени понуда по јавној набавци мале 

вредности добара бр: 2/2016, бр: 547/2016 од 21. 09. 2016. године, директор Предшколске 

установе “Цветић” у Книћу, донео је дана 22. 09. 2016. године 

 

 

 

                                                                   О Д Л У К У  

                                         О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
 

У поступку Јавне набавке мале вредности брoj 2/2016, за набавку  уља за ложење – 

гасно уље екстра лако евро ЕЛ за потребе грејања Предшколске установе „Цветић“ у Книћу, 

коју је Наручилац – Предшколска  установа “Цветић” Кнић, покренуо Oдлуком директора 

Установе  број 457/2016 од 29. 08. 2016. године, а након  разматрања и стручне оцене понуда, 

извршене од стране Комисије за спровођење јавне набавке, при чему је критеријум за 

оцењивање и избор понуда: најнижа понуђена цена,  донета је следећа одлука: 

 
 1. Уговор о набавци уља за ложење – гасно уље екстра лако евро ЕЛ за потребе грејања 

Предшколске установе „Цветић“ у Книћу, додељује се понуђачу МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО – 

Јагодина, Ул: Марка Краљевића бб, 35000 Јагодина, ПИБ 105292076, Матични број 

20347309, са најнижом понуђеном ценом од 91, 66 динара по литру лож уља са свим 

зависним трошковима без ПДВ-а, односно са ценом од 916.600,00 динара без ПДВ-а за 

оквирну количину од 10.000 литара лож уља; 

 

 2. По коначности Одлуке о додели уговора,  са наведеним понуђачем закључиће се уговор 

о јавној набавци, сагласно члану 113. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС” бр: 124/2012, 

14/15 и 68/15). 

 3. На донету Одлуку може се уложити Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана од 

дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. Закона о јавним 

набавкама (“Сл. гласник РС” бр: 124/2012, 14/15 и 68/15). 

 

 

                                                             О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Предшколска установа “Цветић” у Книћу, 34240 Кнић, покренула је поступак за јавну 

набавку мале вредности ДОБАРА бр: 2/2016, - Набавка уља за ложење – гасно уље екстра лако 

евро ЕЛ за потребе грејања Предшколске установе „Цветић“ у Книћу, за 2016. годину. 

 Назив и ознака из општег речника набавки: 

  - 09135100 – Лож уље 

 УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ПДВ-А ЈЕ 1.500.000,00 

динара, односно 1.800.000,00 динара са припадајућим ПДВ-ом. 



 Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена. 

  

 Јавна набавка мале вредности број 2/2016 спроводи се по Одлуци директора Предшколске 

установе “Цветић” Кнић, о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара, број 

457/2016 од 29. 08. 2016. године. Средства за јавну набавку мале вредности планирана су 

Финансијским планом Предшколске установе “Цветић” за 2016. годину, Планом  набавки 

Предшколске установе “Цветић” за 2016. годину – редни број набавке 1.1.2. на позицији 146, 

економској класификацији 421, конто 421224 – лож уље. Позив за подношење понуда и 

конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и сајту Предшколске 

установе „Цветић“ дана  06. 09. 2016. године.  

 Поступак стручне оцене  понуда води Комисија, именована Решењем директора 

Предшколске установе “Цветић”, број 458/2016 од 29. 08. 2016. године, у следећем саставу: 

1.  Чоловић Радмила, дипл. правник из Крагујевца –  председник Комисије 

2.   Попадић Драган, економ из Брњице – члан Комисије 

3.   Миљковић Биљана, дипл. економиста из Топонице – члан Комисије 

  Као заменици чланова Комисије за спровођење јавне набавке мале вредности добара, 

именовани су: 

1. Мијатовић Лепосава, дипл. правник из Кнића – заменик председника Комисије 

       2.  Радосављевић Драгана, мед. сестра из Кнића – заменик члана Комисије 

       3. Максовић Радмила – васпитач из Кнића – заменик члана Комисије 

 

 Комисија је констатовала да су до времена одређеног за пријем понуда – 15. 09. 2016. 

године до 12,00 часова стигле укупно 3 (три) понуде. Понуде су стигле у запечаћеним ковертама, 

са назнаком да је реч о понуди за јавну набавку мале вредности добара број 2/2016, са називом и 

адресом понуђача. Комисија је констатовала да су по позиву за давање понуда стигле понуде 

следећих понуђача (редоследом којим су пристизале) 

1. ЕУРО МОТУС ДОО, Ул: Војслава Илића бр: 145, 11000 Београд, заведена под деловодним 

бројем 520/2016 дана 13. 09. 2016. године. 

2. МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ д.о.о. Ул: Марка Краљевића бб, 35000 Јагодина, заведена под 

деловодним бројем 533/2016 дана 14. 09. 2016. године. 

3. НИС а д Нови Сад, РЦ Чачак-Ул: Николе Тесле бр: 34, 32000 Чачак, заведена под деловодним 

бројем 535/2016 дана 15. 09. 2016. године у 09:15 часова. 

  

 Комисија је констатовала да су све понуде стигле благовремено и испуњавају формално-

правне услове за даље разматрање. 

 Именована Комисија је спровела поступак јавног отварања понуда дана 15. 09. 2016. 

године у 13:00 часова у просторијама Предшколске установе „Цветић“ у Книћу, како је у позиву 

за подношење понуда и наведено, о чему је састављен Записник бр: 536/2016, који је достављен  

понуђачима који су учествовали у поступку, препорученом поштом у законски предвиђеном 

року.  На јавном отварању понуда  није било  присутних представника понуђача. 

 У периоду од 15. 09. 2016. године до 21. 09. 2016. године, Комисија је разматрала понуде, 

извршила детаљан преглед и проверу достављених докумената и доказа ради оцењивања понуда 

у погледу њихове исправности, као и потребне консултације са надлежним службама како би се 

обезбедили веродостојни одговори. Комисија је након прегледа достављене конкурсне 

документације од стране понуђача и приложених доказа о испуњавању обавезних и додатних 

услова тражених јавним позивом, као и приложених доказа који су елементи критеријума за 

бодовање (вредновање) понуда – најнижа понуђена цена, најнижa понуђенa цена представља 

понуђену цену која добија 100 пондера, остале понуде Комисија вреднује по формули: Број 

пондера = (најнижа понуђена цена : понуђеном ценом која се вреднује) х 100, Комисија је  



констатовала следеће: 

  

  

                                 Понуда понуђача  ЕУРО МОТУС ДОО – Београд 

ЕУРО МОТУС ДОО Београд, Ул: Војслава Илића број 145, 11000 Београд 

ПИБ 101723687 

Матични број 17204637 

Одговорно лице: Милан Богдановић 

Цена без ПДВ-а: -  по литру са свим зависним трошковима – 91,95 динара,   

                              -  укупна за 10.000 литара – 919.500,00 динара; 

Цена са ПДВ-ом: -  по литру са свим зависним трошковима – 110,34 динара,   

                              -  укупна за 10.000 литара – 1.103.400,00 динара; 

Услови плаћања:  45   дана од дана пријема исправног рачуна по извршеној испоруци ( не 

                                 краћи од 15 и не дужи од 45 дана) 

 Рок важења понуде: 30  дана од дана отварања (минимум 30 дана од дана отварања) 

 Рок испоруке:  2 календарска дана од дана достављања требовања од стране Наручиоца 

 Докази о испуњености услова: 

     - обавезни услови – испуњени 

     - додатни услови - испуњени 

 

Разматрањем понуде констатовано је да је понуда благовремена,  да је понуђач доставио 

тражене доказе о испуњавању обавезних услова који су наведени у јавном позиву и конкурсној 

документацији,  као и копију важеће лиценце издате од стране Агенције за енергетику Републике 

Србије. 

 Даљим разматрањем утврђено је да је понуђена цена нижа од процењене вредности, да 

нема недостатака у понуди. 

Сходно наведеном,  Комисија  констатује да је понуда наведеног понуђача прихватљива.   

 

Понуда понуђача  МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО – Јагодина 

МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО Јагодина, Ул: Марка Краљевића бб, 35000 Јагодина 

ПИБ 105292076 

Матични број 20347309 

Одговорно лице: Снежана Милетић 

Цена без ПДВ-а: -  по литру са свим зависним трошковима – 91,66 динара,   

                              -  укупна за 10.000 литара – 916.600,00 динара; 

Цена са ПДВ-ом: -  по литру са свим зависним трошковима – 109,992 динара,   

                              -  укупна за 10.000 литара – 1.099.920,00 динара; 

Услови плаћања:  15   дана од дана пријема исправног рачуна по извршеној испоруци ( не 

                                 краћи од 15 и не дужи од 45 дана) 

 Рок важења понуде: 30  дана од дана отварања (минимум 30 дана од дана отварања) 

 Рок испоруке:  3 календарска дана од дана достављања требовања од стране Наручиоца 

 Докази о испуњености услова: 

     - обавезни услови – испуњени 

     - додатни услови - испуњени 

 

Разматрањем понуде констатовано је да је понуда благовремена,  да је понуђач доставио 

тражене доказе о испуњавању обавезних услова који су наведени у јавном позиву и конкурсној 

документацији,  као и копију важеће лиценце издате од стране Агенције за енергетику Републике 

Србије. 



 Даљим разматрањем утврђено је да је понуђена цена нижа од процењене вредности, да 

нема недостатака у понуди. 

Сходно наведеном,  Комисија  констатује да је понуда наведеног понуђача прихватљива.   

 

Понуда понуђача  НИС А Д – Нови Сад 

НИС А Д Нови Сад - РЦ Чачак, Ул: Николе Тесле број 34, 32000 Чачак 

ПИБ 104052135 

Матични број 20084693 

Одговорно лице: Дмитриј Калиниченко 

Цена без ПДВ-а: -  по литру са свим зависним трошковима – 103,60 динара,   

                              -  укупна за 10.000 литара – 1.036.000,00 динара; 

Цена са ПДВ-ом: -  по литру са свим зависним трошковима – 124,32 динара,   

                              -  укупна за 10.000 литара – 1.243.200,00 динара; 

Услови плаћања:  30   дана од дана пријема исправног рачуна по извршеној испоруци ( не 

                                 краћи од 15 и не дужи од 45 дана) 

 Рок важења понуде: 30  дана од дана отварања (минимум 30 дана од дана отварања) 

 Рок испоруке:  3 календарска дана од дана достављања требовања од стране Наручиоца 

 Докази о испуњености услова: 

     - обавезни услови – испуњени 

     - додатни услови - испуњени 

Разматрањем понуде констатовано је да је понуда благовремена,  да је понуђач доставио 

тражене доказе о испуњавању обавезних услова који су наведени у јавном позиву и конкурсној 

документацији,  као и копију важеће лиценце издате од стране Агенције за енергетику Републике 

Србије. 

 Даљим разматрањем утврђено је да је понуђена цена нижа од процењене вредности, да 

нема недостатака у понуди. 

Сходно наведеном,  Комисија  констатује да је понуда наведеног понуђача прихватљива. 

 

 Разматрањем понуда констатовано је да су све понуде благовремене, да су понуђачи 

доставили тражене доказе о испуњавању обавезних услова који су наведени у јавном позиву и 

конкурсној документацији, као и копије важећих дозвола надлежног органа за обављање 

делатности – Лиценце за обављање енергетске делатности трговина нафтом и дериватима нафте 

Агенције за енергетику Републике Србије. Даљим разматрањем констатовано је да све понуде 

дају цену цену која је нижа од процењене вредности, тако да су све три понуде узете у даље 

разматрање као прихватљиве. 

 

 На основу свих изнетих закључака извршено је рангирање понуда према критеријуму 

који је понуђачима достављен у конкурсној документацији – најнижа понуђена цена, и редослед 

је следећи: 

 1.  МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО – Јагодина – 100 пондера 

 2.  ЕУРО МОТУС ДОО – Београд – 99,68 пондера 

 3.  НИС А Д – Нови Сад – 88,47 пондера 

 

Сходно наведеном,  Комисија  констатује да су испуњени услови за доделу уговора  у 

складу са чланом  107. а у вези члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” 

бр:124/2012, 14/15 и 68/15) и предлаже директору Установе да донесе Одлуку и закључи уговор 

са најповољнијим понуђачем МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО – Јагодина – Ул: Марка 

Краљевића бб, 35000 Јагодина, ПИБ 105292076, Матични број 20347309, са најнижом 

понуђеном ценом од 91, 66 динара по литру лож уља са свим зависним трошковима без 




